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สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านและขอต้อนรับทุกคนเข้าสูฉ่ บับที่ 2
ของสารสำ�นักการแพทย์ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ค่ะ ช่วงนี้สภาพ
อากาศค่อนข้างแปรปรวน เดี๋ยวร้อนจัด เดี๋ยวฝนตก ซึ่งอาจทำ�ให้
ร่างกายปรับตัวไม่ทันจนล้มป่วยได้ ดังนั้นท่านผู้อ่านอย่าลืมดูแล
สุขภาพตนเองกันด้วยนะคะ
  
สารสำ�นักการแพทย์ฉบับนี้ยังคงอุดมไปด้วยเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมทีน่ า่ สนใจของชาวสำ�นักการแพทย์ เริม่ ตัง้ แต่คอลัมน์คยุ
กับผูบ้ ริหารซึง่ จะมาพูดคุยกันในเรือ่ งความสำ�คัญของการรวมตัวเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งประเทศไทยของเรากำ�ลังจะเข้าร่วม
ตามด้วยคอลัมน์พเิ ศษตามติดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา
84 กิโลเมตรของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อหารายได้
สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลบางขุนเทียนทีข่ อรับประกันได้เลยว่า เดิน
กันจริง ๆ ไม่ใช้สแตนอิน ไม่มตี วั แสดงแทน จากนัน้ ก็ไปรูจ้ กั กับโรคภัย
ร้ายทีม่ ากับเครือ่ งปรับอากาศนามว่า ลีเจนแนร์ อยากรูว้ า่ มันคืออะไร
อย่าลืมพลิกไปทีค่ อลัมน์รทู้ นั โรคนะคะ นอกจากนีย้ งั มีอกี หนึง่ คอลัมน์
ที่ไม่อยากให้คุณพลาดอย่างคอลัมน์ส่งเสริมสุขภาพที่จะมานำ�เสนอ
เรื่องของผู้สูงอายุจากงาน สว. Got Talent ที่จะมาทำ�ให้ทุกท่าน
แปลกใจกับความสามารถของผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลสังกัดสำ�นัก
การแพทย์ และสุดท้ายทีค่ อลัมน์นวัตกรรมทันโรคท่านผูอ้ า่ นจะได้รจู้ กั
กับหุ่นยนต์คัดแยกเลือด นวัตกรรมใหม่แกะกล่องที่เพิ่งได้รับรางวัล
จากกรุงเทพมหานครของโรงพยาบาลกลางมาหมาดๆ
สุดท้ายขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่ให้เกียรติส่ง
เรื่องมาเผยแพร่ความรู้กับเรา และขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุกท่านที่
ติดตาม และส่งแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นกลับมา เพื่อที่เราจะ
ได้นำ�ไปปรับปรุงและพัฒนาสารสำ�นักการแพทย์ต่อไป
แพทย์หญิงกนิษฐา ชิมะบุตร
บรรณาธิการ
ต้องการให้ข้อเสนอแนะ ถามปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ส่งไปที่...
บรรณาธิการ Healthy Bangkok กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวง/เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
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เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 84 พรรษา
บรรณาธิการอำ�นวยการ :
นางสาวกนิษฐา ชิมะบุตร
กองบรรณาธิการ :
นางสาวสมพร คุ้มแคว้น
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นางฉวีวรรณ สรรพมงค์
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่
นางสาวสุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นางสาวเพลินพิศ วิบูลย์กุล
นางสาวรพีภัทร ลัทธิ
นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง
นางสาวพัชราภรณ์ ชาวดร
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นายจิรโชติ ปิ่นแก้ว
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เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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การทีป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประกอบด้วยประชากรรวมเกือบ 600 ล้าน
คน หรือประมาณ 1 ใน 10 ของประชากรโลก
มี GDP รวมเกือบ 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
(2.51% world GDP) ในกรอบของอาเซียน
+3 (เพิ่มประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศญีป่ นุ่ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้))
จะเป็นตลาดที่มีประชากรมากกว่า 2,068
ล้านคน (31% ของประชากรโลก) และมี
GDP มากกว่า 9,901 พันล้านเหรียญสหรัฐ
(18 % ของ World GDP) ในกรอบของ
อาเซียน +6 (เพิม่ สาธารณรัฐอินเดีย เครือรัฐ
ออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์) จะเป็น
ตลาดที่ประชากรมากกว่า 3,284 ล้านคน
(50%ของประชากรโลก) และมี GDP
มากกว่า 12,250 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
(22%ของWorld GDP) การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจของอาเซียนนีจ้ งึ เป็นปัจจัยสำ�คัญที่
จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อาเซียนในตลาดโลกซึ่งนำ�ไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการครองชีพ และความกินดีอยู่ดี
ของประชาชนภายในประเทศ รวมถึงลด
ช่องว่างความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมให้น้อยลง

ประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก AEC
1. เพิม่ ช่องทางการส่งออกสินค้า
ของไทย ขนาดเศรษฐกิจของ AEC มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก รองจากเขตการ
ค้ าเสรี อเมริ ก าเหนือ และสหภาพยุโรป

ปั จ จุ บั น ตลาดอาเซี ย นเป็ น ตลาดส่ ง ออก
สินค้าอันดับ 1 ของไทย ในช่วง 3 เดือนแรก
ของปี 2553 ไทยส่งออกไปยังอาเซียน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 23.7 ของการส่ ง ออกรวม
ทั้งหมด นำ�หน้าตลาดส่งออกเดิม อย่างเช่น
สหภาพยุโรป ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
สัดส่วนเหลือเพียงร้อยละ 11.7,10.3 และ
10.0 ตามลำ � ดั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ไ ทยได้
ประโยชน์มาก เช่น ธุรกิจอาหาร สิ่งพิมพ์
โลจิ ส ติ ก ส์ บริ ก ารสุ ข ภาพ ธุ ร กิ จ รั ก ษา
พยาบาล เป็นต้น
2. การลงทุนจากต่างประเทศ

การขยายฐานตลาด จะทำ�ให้ตา่ งชาติสนใจ
ขยายการลงทุนในอาเซียน โดยเฉพาะไทยมี
ความได้เปรียบหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต์ โรงพยาบาล
3. การย้ายฐานผลิตไปลงทุนใน
ประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ เ ป็ น แหล่ ง วั ต ถุ ดิ บ ที่
สำ�คัญ เช่น (ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม)
4. การท่องเที่ยว
5. การแข่ ง ขั น กั น ของกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน จะทำ�ให้เกิดการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ของสินค้าและบริการ
สารสำ � นั ก การแพทย์
3
Healthy B angkok

รูปแบบของการค้าด้านการบริการของอาเซียน

สำ�หรับการค้าบริการ มี 4 รูปแบบ (4
Mode of Supply) ดังนี้
- Mode 1 การบริ ก ารข้ า ม

พรมแดน (Cross-border Supply) เป็นการ
ให้บริการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ โดย
ผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฏตั้งอยู่ในประเทศ
ลูกค้า เช่น การให้บริการปรึกษาผ่าน Internet (Teleconsultation, telemedicine)
การบริการการสื่อสาร เป็นต้น
- Mode 2 การบริโภคในต่าง
ประเทศ (Consumption Abroad) เป็นการ
ให้บริการที่เกิดขึ้นในพรมแดนของประเทศ
ผู้ให้บริการ โดยอาศัยการเคลื่อนย้ายของผู้
บริโภค เช่น การออกไปรับการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลต่างประเทศ การไปศึกษาใน
ต่างประเทศ เป็นต้น
- Mode 3 การจัดตัง้ ธุรกิจเพือ่
ให้บริการ (Commercial Presence) เป็น
การเข้าไปจัดตั้งธุรกิจรูปแบบต่างๆ ในต่าง
ประเทศ เช่น การตัง้ สำ�นักงานตัวแทนในต่าง
ประเทศ การลงทุนในโรงพยาบาลต่างประเทศ
- Mode 4 การให้บริการโดย
บุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) เป็นการเข้าไปทำ�งานในสาขาบริการ
ต่างๆ เป็นการชั่วคราวในประเทศลูกค้า

การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
(Medical tourism)

3. หมายถึงการเดินทางเพื่อท่อง
กิจกรรมด้านสุขภาพ ได้แก่ การตรวจสุขภาพ
การรักษาพยาบาล การนวดแผนไทย และสปา
4. หมายถึงการเดินทางมาท่อง
เที่ยวเชิงการแพทย์ทั้งของผู้ป่วย และผู้เดิน
ทางติดตาม เนื่องด้วยบริการทางการแพทย์
ที่ดีกว่า หรือทัดเทียมกัน แต่มีราคาถูกกว่า
ในช่วงปี 2540 ทีป่ ระเทศไทยเกิด
ภาวะฟองสบู่ แ ตก โรงพยาบาลเอกชนมี
ความจำ�เป็นต้องปรับตัว เพื่อรองรับจำ�นวน
คนไข้ชาวไทยทีล่ ดลง มีการนำ�กิจกรรมการ
ตลาดเพือ่ ดึงนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติเข้ามา
รับบริการการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ
โดยมีโรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ เป็นต้นแบบ
ของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical
tourism) ปี 2544 รัฐบาลมีนโยบายให้ไทย

เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์
(Medical hub) โดยกำ�หนดวิสัยทัศน์ให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
(Thailand:Centre of Excellent Health
Care of Asia) ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2547 - 2551) แผนยุทธศาสตร์เมดิคัลฮับ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553 - 2557 ยกระดับพัฒนา
ให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ
ระดับโลก (Thailand as World Class
Health Care Provider)
ประเทศในเอเชียมีส่วนแบ่งการ
ตลาดของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง การแพทย์
ประมาณ 12.70% มูลค่าตลาดรวมประมาณ
26.77 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการ
เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 17.6 ในช่วงระหว่าง ปี
2550-2555
		
จำ�นวนผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามารั
บการรักษาในประเทศไทย
		

และประมาณการรายได้จากบริการรักษาพยาบาล

พ.ศ.
2551
2552

จำ�นวนผู้ป่วยชาวต่างชาติ
1,380,000
1,390,000

ประมาณการรายได้ (ล้านบาท)
107,419
108,197

ที่มา : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2552

จำ�นวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ารับการรักษาในแต่ละประเทศ

เป็นบริการที่ผนวกรวมการท่อง
2545
2546
2547
2548
2549
2550
ปี พ.ศ.
เที่ยวให้เป็นส่วนเพิ่มเติมสำ�หรับผู้ที่เดินทาง
ประเทศ
มารับบริการทางการแพทย์ มีความหมาย
สิงคโปร์ 210,000 230,000 320,000 374,000 410,000
หลากหลาย ดังนี้
102,946 174,189 232,161 296,687 341,288
1. การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ มาเลเซีย
250,000 280,000
หมายถึงการที่พลเมืองที่อาศัยในประเทศ ฟิลิปปินส์
150,000
450,000
หนึง่ เดินทางไปรับบริการทางการแพทย์ในอีก อินเดีย
ประเทศ หนึง่ ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทางการแพทย์ ถูก
จะเห็นว่าแนวโน้มการเพิ่มของผู้ป่วยชาวต่างชาติที่มารักษาในแต่ละประเทศสูง
กว่า
ขึ้น โดยประเทศไทย มีผู้ป่วยชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริการมากที่สุดในโลก
2. หมายถึงการท่องเที่ยวหรือพัก
โปรดติดตามตอนต่อไป
ผ่อนที่มีจุดมุ่งหมายทางการแพทย์
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จิรโชติ ปิ่นแก้ว

นักประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ÊÙè ¤ÇÒÁ ÊÓà Ãç ¨
ปี 2555 นี้ ถือเป็นปีมงคลอย่างยิง่
ไม่ใช่เพราะว่ามีเลขห้าเรียงติดกันสามตัว
นะครับ แต่เพราะปีนเ้ี ป็นปีทส่ี �ำ นักการแพทย์
เริ่ ม ก่ อ สร้ า งศู น ย์ เวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ แ ละ
โรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน หรือเรียก
ง่ายๆ ว่า โรงพยาบาลผูส้ งู อายุ เพือ่ เป็นสถาน
พยาบาลสำ�หรับรองรับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมไทยซึ่งมีแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นสังคม
ผู้สูงอายุในอนาคต
ในโอกาสนี้ ม.ร.ว. สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้เป็นเจ้าของ
แนวคิดในการก่อสร้างโรงพยาบาลก็ได้ประกาศ
จัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ภายใต้ชื่อ “งานเดิน
เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 กิโลเมตรกับ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” ขึ้นเพื่อหา
รายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลฯ และเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผูเ้ ป็นมิง่ ขวัญของปวงชนชาวไทย ในวโรกาส
ที่พระองค์มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84
พรรษา นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้รว่ มบริจาคเงินเพือ่ เป็นส่วนหนึง่
ในการสร้างโรงพยาบาลตามแนวคิดของท่าน
ผูว้ า่ ฯ ทีอ่ ยากให้โรงพยาบาลนีเ้ ป็นโรงพยาบาล
ของประชาชนอย่างแท้จริง
สารสำ�นักการแพทย์ฉบับนี้ จึงจะ
ขอพาทุกท่านไปเกาะติดภารกิจการเดินชนิด
ลึกถึงรายละเอียด ซึ่งขอบอกเลยว่า ผู้ว่า ฯ
เตรียมตัวมาพร้อมเกินร้อยจริงๆ เพราะหาก
สารสำ � นั ก การแพทย์
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กายไม่แกร่ง จิตใจไม่พร้อมจริงมีสิทธิยกธง
ขาวกันกลางทางแน่นอน
เริ่ ม กั น ที่ จุ ด สตาร์ ท ซึ่ ง คึ ก คั ก กั น
ตั้งแต่เช้า เมื่อ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่า
ราชการกรุ ง เทพมหานคร เดิน ทางมาถึง
บริเวณจุดก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุใน
เวลา 07.40 น. เพื่อทำ�พิธีเปิดงานอย่างเป็น
ทางการ ท่ามกลางคณะผู้บริหาร บุคลากร
และประชาชน ที่ ม าร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยาน
มากมาย จากนั้ น จึ ง เริ่ ม ออกเดิ น จากจุ ด
ก่อสร้างโรงพยาบาลตรงไปยังห้างเซ็นทรัล
พระราม 2 รวมระยะทาง 11.5 กิโลเมตร
โดยระหว่างทางมีทั้งกองเชียร์จากโรงเรียน
ในเขตบางขุนเทียน และประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคช่วยสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล
ฯ พร้อมให้ก�ำ ลังใจท่านผูว้ า่ ฯ อย่างล้นหลาม
ทำ�ให้ทา่ นผูว้ า่ ฯ ซึง่ ได้รบั กำ�ลังใจมาอย่างเต็ม
เปีย่ มสามารถเดินถึงจุดหมายในช่วงเช้าได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว
ในช่วงบ่ายท่านผูว้ า่ ฯ เริม่ ออกเดิน
จากห้างเซ็นทรัลพระราม 2 โดยมีจุดหมาย
ปลายทางอยูท่ โี่ รงพยาบาลตากสินเป็นระยะ
ทางอีก 13.5 กิโลเมตร เมื่อรวมกับช่วงเช้า
ระยะทางรวมของวันแรกจะเป็น 25 กิโลเมตร
แม้ท่านผู้ว่าฯ และคณะจะเหน็ดเหนื่อยจน
เหงื่อไหลไคลย้อยแต่เมื่อได้เห็นประชาชน
ทีม่ าร่วมบริจาค และให้ก�ำ ลังใจตลอดเส้นทาง
ซึ่งถือเป็นยาที่ขจัดความเมื่อยล้าให้หายไป
สิ้ น จนสามารถเร่ ง ฝี เ ท้ า ถึ ง โรงพยาบาล
ตากสิน จบภารกิจเดินเทิดพระเกียรติวนั แรก
ไปได้อย่างน่าชื่นชม
หลังจากพิชติ 25 กิโลเมตรแรกใน
วันแรกได้แล้ว ท่านผูว้ า่ ฯ ก็เริม่ ออกเดินจาก
โรงพยาบาลตากสินในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้น
เพื่อไปยังสวนลุมพินีซึ่งเป็นจุดหมายปลาย
ทางของวันทีส่ อง (16 มี.ค. 55) และจะมีการ
หยุดพักช่วงบ่ายกันที่วงเวียนโอเดียน เป็น
ระยะทางทั้งหมด 21.5 กิโลเมตร รวมสอง
วัน 46.5 กิโลเมตร โดยตลอดเส้นทางมี
ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาส่ง
6 สารสำ � นั ก การแพทย์
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เสียงเชียร์ให้ก�ำ ลังใจผูว้ า่ ฯ กันอย่างล้นหลาม
เช่นเคย ทำ�ให้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อ
ของท่านผูว้ า่ ฯ ฉาบไปด้วยรอยยิม้ แห่งความ
ยินดี
การเดินทางมาถึงวันที่สาม (17
มี.ค. 55) ท่านผู้ว่าฯ สตาร์ทออกจากสวน
ลุมพินมี งุ่ หน้าไปยังฟอร์จนู ทาวเวอร์ ซึง่ เป็น
จุดพักในช่วงบ่าย แม้ในวันนี้อากาศจะค่อน
ข้างร้อนทำ�ให้ทา่ นผูว้ า่ ฯ ถึงกับเหงือ่ ไหลไคล
ย้อย จนต้องหยุดพักเป็นระยะ แต่ดว้ ยความ
มุ่งมั่นและแรงใจจากประชาชนที่ออกมานำ�
น้ำ�ดื่ม ผ้าเย็น และดอกไม้ มามอบให้ ท่าน
ผู้ว่าฯ จึงมีแรงฮึดมุ่งหน้าเดินต่อด้วยความ
มุง่ มัน่ จนพิชติ เส้นทางในช่วงเช้าไปได้ในทีส่ ดุ
ส่วนในรอบบ่ายดูเหมือนอากาศจะเป็นใจให้
ท่านผู้ว่าฯ เพราะแดดร่มลงผิดกับตอนเช้า
ลิบลับ ทำ�ให้ท่านผู้ว่าฯ สามารถเดินได้ง่าย
ขึ้น จนไปถึงสวนรถไฟซึ่งเป็นสถานีปลาย
ทางได้ในที่สุด รวม 3 วัน ระยะทางอยู่ที่ 70
กิโลเมตร ซึ่งเข้าใกล้เส้นชัยที่แท้จริงเข้าไป
ทุกขณะแล้ว
แล้ ว ก็ ม าถึ ง การเดิ น ทางในวั น
สุดท้าย ท่านผู้ว่าฯ เริ่มออกสตาร์ทจากลาน
คนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดย
เส้นทางวันนี้จะเดินกันเป็นวงกลม โดยมีจุด
กลับตัวที่สะพานพระราม 8 จากนั้นจึงเดิน
กลับมาเข้าเส้นชัยทีล่ านคนเมือง ถือเป็นด่าน
หินสุดท้ายก่อนจบภารกิจโดยแท้ ซึง่ ในวันนี้
ก็ยังคงมีประชาชนออกมาร่วมบริจาค และ
ให้กำ�ลังใจท่านผู้วา่ ฯ อย่างเนืองแน่นอีกเช่น
เคย แถมยังมีอีกหลายคนมาเข้าร่วมเดินกับ
ท่านผูว้ า่ ฯ ด้วย เกิดเป็นภาพแถวคนเดินยาว
สุดลูกหูลกู ตาสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมแรง
ร่วมใจของชาวกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้ยังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อีกหลายท่าน อาทิ คุณอภิรักษ์ โกษะโยธิน
คุณอรอนงค์ คล้ายนก มาร่วมเดินกับท่าน
ผู้ว่าฯ อีกด้วย
ไม่เพียงเท่านั้น นายอภิสิทธิ์ เวช
ชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรียงั มาร่วมต้อนรับ
สารสำ � นั ก การแพทย์
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และให้กำ�ลังใจท่านผู้ว่าฯ และคณะ ณ ลาน
พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ก่อนที่จะเข้า
เส้นชัยด้วย และแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึง
เมื่อท่านผู้ว่าฯ และคณะเดินเข้าสู่เส้นชัยใน
เวลาประมาณ 09.30 น. ท่ามกลางการ
ต้อนรับของประชาชนที่พร้อมใจกันส่งเสียง
เชียร์ และปรบมือแสดงความชื่นชมกันดัง
กึกก้องไปทัว่ ลานคนเมือง ปิดฉากภารกิจหิน
สุดยิ่งใหญ่นี้ไปได้อย่างสวยงาม รวมระยะ
ทาง 4 วัน 84 กิโลเมตรพอดิบพอดี ที่สำ�คัญ
ยังได้ยอดบริจาคตลอด 4 วันสูงถึงกว่า 120
ล้านบาทเลยทีเดียว
พิสูจน์ให้เห็นแล้วจริงๆ ว่า

“คนไทยเรา
ถ้าคิดจะทำ�อะไร
ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

ขอเสียงปรบมือดังๆ เพื่อแสดง
ความชืน่ ชมกับท่านผูว้ า่ ฯ และชาวกรุงเทพ
มหานคร กันหน่อยครับ !
8 สารสำ � นั ก การแพทย์
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โดยพรพิไล ตันติลีปิกร

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

Legion
ลี เ จี ย น แ น ร ์
naires

ภัยเงียบร้ายจากเครื่องปรับอากาศ
ยามทีฤ่ ดูรอ้ นหมุนเวียนกลับมาอีกครัง้ เครือ่ งปรับอากาศ เข้าไปในปอด (Airborne Transmission) นอกจากนีย้ งั เกิดจากการ
กลายเป็นสิ่งสำ�คัญที่แทบทุกบ้านจะขาดมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ติดเชือ้ ในผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ทอ่ ช่วยหายใจ (Direct Instillation) อีกด้วย โดย
ประเทศทีอ่ ากาศร้อนทะลักจุดเดือดเกือบตลอดปีอย่างประเทศไทย ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคนี้มักเป็นผู้ที่สูบบุหรี่จัด และผู้มีโรคเรื้อรัง
ต่างๆ โดยจะมีระยะเวลาฟักตัวประมาณ 2-10 วัน
ของเรา แต่ทกุ คนทราบหรือไม่วา่ ในสายลมอันแสนเย็นสบายเหล่านัน้
และผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตราวร้อยละ 15-20
อาจมีเชือ้ ของโรคร้ายซึง่ มีชอื่ แสนไม่คนุ้ หูวา่ ลีเจียนแนร์ แฝงมาด้วย
อาการเริม่ ต้นของโรคลีเจียนแนร์จะเริม่ จากการ
คอลัมน์รู้ทันโรคฉบับนี้จึงขอนำ�ทุกท่านไปทำ�ความรู้จักกับเจ้าโรค
เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดกล้ามเนื้อ จากนั้น
ปริศนานี้อย่างละเอียด เพื่อเรียนรู้วิธีป้องกันและดูแลตัวเองให้
ภายในหนึ่งวันจะเริ่มมีอาการไอแห้งไม่มีเสมหะ
ปลอดภัยจากมันได้อย่างถูกวิธี
หายใจขัด ปวดศีรษะ มีไข้สูง และบางครั้งอาจมี
โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires’ Disease) เป็นโรค
อาการทางประสาท นอกจากนีย้ งั อาจมีอาการท้อง
ร่วงพ่วงมาด้วย เมื่อเอ็กซเรย์ปอดจะพบอาการ
อักเสบเป็นปื้น หรือจุดขาว หากไม่ได้รับการรักษา
อย่างถูกต้องจนอาการหนักขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลให้
ระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย
ถึงตรงนี้ทุกท่านคงอยากจะรู้วิธีป้องกันเจ้าโรค
ร้ายนี้กันเต็มแก่แล้ว ซึ่งวิธีง่ายๆ ก็คือ การเริ่มจาก
เรื่องใกล้ตัว อย่างการหมั่นดูแลรักษาความสะอาด
เกีย่ วกับระบบทางเดินหายใจ มีสาเหตุมาจากเชือ้
เครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำ�ความร้อนของ
แบคทีเรีย Legionella spp. ซึ่งสามารถพบได้ใน
้
ฝักบัวอาบน�้ำ เป็นประจำ� เพือ่ ไม่ให้เป็นแหล่งฟักตัว
แหล่งน�ำ ธรรมชาติ แต่ทนี่ า่ ตกใจคือมันยังอาศัยอยู่
ของเชื้อโรค และเมือ่ เลิกใช้งานก็ควรเปิดน�ำ้ ทิง้ จาก
ในแหล่งน�้ำ ทีม่ นุษย์สร้างขึน้ อีกด้วย โดยเฉพาะใน
อุปกรณ์ที่ทำ�ให้เกิดละอองน้ำ� อาทิ ถังน้ำ�หล่อเย็นระบายความร้อน หล่อเย็น (Cooling Tower) ให้แห้ง ด้วยวิธงี า่ ยๆ แค่นเี้ ราก็จะปลอดภัย
ของระบบแอร์รวม หรือถังน้ำ�ระบบทำ�ความร้อนของฝักบัวอาบน้ำ� จากเจ้าภัยเงียบร้ายนี้ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากพบว่าตัวเองเริ่มมี
โดยเจ้าโรคชือ่ แปลกนีถ้ กู พบครัง้ แรกในปี 1976 ณ เมืองฟิลลาเดเฟีย อาการเสี่ยงก็อย่านิ่งนอนใจ รีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจในทันที
ประเทศสหรัฐอเมริกา สำ�หรับในประเทศไทยพบผูป้ ว่ ยรายแรกในปี น่าเสียดายที่เนื้อที่ของฉบับนี้หมดลงเสียแล้ว พบกันได้ใหม่ในสาร
สำ�นักการแพทย์ฉบับหน้านะครับ สวัสดีครับ
1984
สาเหตุของการเกิดโรคลีเจียนแนร์ที่พบมากที่สุดคือ การ
สำ�ลักน้ำ�ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่เข้าไป (Aspiration) รองลงมาเป็นการ ข้อมูลอ้างอิง : www.jsppharma.com
สูดหายใจเอาละอองน้ำ�ขนาดเล็กจากแหล่งน้ำ�ที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่                   www.heathupdatetoday.com
สารสำ � นั ก การแพทย์
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Research
HELLO
โดย ฉวีวรรณ สรรพมงค์

นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการ
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

ทรัพย์สินทาง

ปั ญ ญ า

หลายท่านอาจจะสงสัยหรือหลาย
ครั้งที่เราได้ทำ�ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานนวัตกรรม ผล
งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพ หรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
คิดค้นที่เกิดจากงานของเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราอาจนึกไม่
ถึงว่ามันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเราเอง สามารถก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติได้ นั่นแหละคือ
ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา แต่เอ...??? แล้วทรัพย์สินทางปัญญามี
การแบ่งประเภทกันอย่างไร...แบ่งไม่ยากทีน่ ี่ กองวิชาการ สำ�นักการ
แพทย์ มีคำ�ตอบ...การแบ่งประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาคือ

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั ร พ.ศ. 2522
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
ลักษณะ องค์ประกอบ โครงสร้าง หรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
กรรมวิธีในการผลิต การรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร คือ จะมีลักษณะคล้ายกับการประดิษฐ์ แต่
เป็นความคิดสร้างสรรค์ทมี่ รี ะดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สงู มากหรือ
เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ
การทำ�ให้รูปร่างลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์เกิดความสวยงาม
และแตกต่างไปจากเดิม
แต่อย่าลืมนะ...สิง่ ประดิษฐ์ทกี่ ฎหมายไม่อนุญาตให้จดทะเบียนคือ
1.จุลนิ ทรีย์ และส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึง่ ของจุลนิ ทรีย์
10 สารสำ � นั ก การแพทย์
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ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ สัตว์ พืช หรือสาร

สกัดจากสัตว์หรือพืช
2.กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.ระบบข้อมูลสำ�หรับการทำ�งานของเครื่องคอมพิวเตอร์
(software)
4.วิธีการวินิจฉัย บำ�บัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์
(ยกเว้นเครื่องมือแพทย์)
5.การประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดี อนามัย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
ดูแล้วจำ�ได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยแค่ดูที่ข้อแตกต่างตาม
ตารางนี้ก็อ๋อแล้ว

ลิขสิทธิ์
ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ข้อแตกต่างระหว่าง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภท
คุณสมบัติ
การรับจด
ทะเบียน

สิทธิบัตรการประดิษฐ์

อนุสิทธิบัตร

1.มีความใหม่ คือไม่เคยมีปรากฏที่ใดมาก่อน
2.เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น คือ
เป็นสิ่งที่ไม่สามารถคิดค้นง่าย ๆ ในมุมมองของ
ผู้เชี่ยวชาญในระดับสามัญสำ�หรับเทคนิคการ
ประดิษฐ์ที่ขอรับความคุ้มครองนั้น ๆ
3.สามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ไปผลิตใช้ในทาง
อุตสาหกรรม หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือพาณิช
ยกรรม

1.มีความใหม่ คือไม่เคยมี
ปรากฎที่ใดมาก่อน
2.สามารถนำ�สิ่งประดิษฐ์ไป
ผลิตใช้ในทางอุตสาหกรรม
หัตถกรรม เกษตรกรรม หรือ
พาณิชยกรรม

-เป็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อ
อุตสาหกรรม หัตถกรรม

6 ปี นับแต่วันยื่นขอจด
ทะเบียนและสามารถต่ออายุ
ได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี

10 ปี นับแต่วันยื่นขอจด
ทะเบียน

ระยะเวลา 20 ปี นับแต่วันยื่นขอจดทะเบียน
การคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวทีจ่ ะกระทำ�การใดๆ
แก่งานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้ส่วนปัญญาความรู้ ความ
สามารถ และความวิรยิ ะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยที่
งานสร้ า งสรรค์ ที่ ก ฎหมายคุ้ ม ครอง ต้ อ ง
เป็นการแสดงออกของความคิด (expression
of idea) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่กฎหมายรับรอง
ซึง่ ลิขสิทธิไ์ ม่จ�ำ เป็นต้องมีความใหม่ (noveity)
ขอเพียงแต่ให้เกิดความคิดริเริ่มของตนเอง
(original) ไม่ลอกเลียนแบบใคร
งานอันมีลขิ สิทธิท์ ไ่ี ด้รบั ความคุม้ ครอง
ได้แก่ งานวรรณกรรม งานนาฎกรรม งาน
ศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานโสตทัศนวัสดุ
งานภาพยนตร์ งานสิ่งบันทึกเสียง งานแพร่
ภาพแพร่เสียง
ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
1.วิจัยหรือศึกษาหางานนั้น อันมิใช่
การทำ�เพื่อหากำ�ไร
2.ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัวหรือญาติสนิท
3.ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำ�ผลงานโดยมีการรับรู้ถึงความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น
4.เสนอรายงานข่าวทางสือ่ มวลชน โดยมีการรับรูถ้ งึ ความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนี้

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5.ทำ�ซ้ำ� ดัดแปลง นำ�ออกแสดง หรือทำ�ให้ปรากฏเพื่อ
ประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึง่ มีอ�ำ นาจตาม
กฎหมาย หรือในการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว

เครื่องหมายการค้า
ให้ความคุม้ ครองตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งหมาย
การค้า พ.ศ. 2534
เครื่องหมายการค้า เป็นการให้ความคุ้มครอง
ชื่อทางการค้า ยี่ห้อ ที่เป็นภาพถ่าย ภาพวาด
ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ� ข้อความ ตัวหนังสือ
ตัวเลข กลุ่มของสี รูปต่างๆ ฯลฯ ที่ใช้บ่งความ
แตกต่างของสินค้า หรือบริการในประเภท
เดียวกันกับของผู้อื่น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ
แยกแยะแหล่งทีม่ าของสินค้าหรือบริการนัน้ ๆ
ออกจากกันได้
หากท่านสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เรา
คิด/ทำ�เป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือไม่ สามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
www.ipthailand.org หรือสายด่วน 1368 หรือท่านที่ทำ�งานใน
สังกัดสำ�นักการแพทย์ติดต่อมายัง สำ�นักการแพทย์ ได้เลยค่ะ
ทางเราจะดำ�เนินการประสานไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้
ที่มา : ข้อมูลจากการศึกษาดูงานด้านวิจัย ณ สำ�นักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา
สารสำ � นั ก การแพทย์
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นวั ต กรรมทั น โลก

กลุ่มงานชันสูตรโรคกลาง
โรงพยาบาลกลาง สำ�นักการแพทย์

หุ่นยนต์เตรียมอุปกรณ์
เจาะเลือด นวัตกรรมใหม่ทรี่ วดเร็วยิง่ กว่า

กลับมาพบกันอีกครั้งกับคอลัมน์นวัตกรรมทันโรค ต่อตนเองเข้ากับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ตลอดจนระบบ

ประจำ�สารสำ�นักการแพทย์ และต้อนรับทุกท่านสู่ฉบับที่ 2 ประจำ�
ปีงบประมาณ 2555 นี้นะครับ ท่านผู้อ่านไม่น้อยคงจะเคยประสบ
กับปัญหาการต่อคิวยาวเหยียดในโรงพยาบาลเพือ่ รอรับการตรวจกัน
มาแล้ว ทว่าตอนนีป้ ญ
ั หาเหล่านัน้ กำ�ลังจะได้รบั การแก้ไข ด้วยการนำ�
นวัตกรรมใหม่ซงึ่ สามารถย่นระยะเวลาในการส่งตรวจเลือดได้อย่าง
น่าอัศจรรย์ เพือ่ ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอพาท่านผูอ้ า่ นไปรูจ้ กั กับ
นวัตกรรมเจ้าของรางวัลคุณภาพการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
ไปพร้อมๆ กันเลยครับ
นวัตกรรมนี้มีชื่อว่า “การลดขั้นตอนการเจาะเลือดในผู้
ป่วยนอก” หรือที่รู้จักกันในนาม “หุ่นยนต์เตรียมอุปกรณ์เจาะ
เลือด” ซึ่งเกิดมาจากไอเดียของ นางสาวพันธ์ภิรมย์ ใบหยก กลุ่ม
งานชันสูตรโรคกลาง โรงพยาบาลกลาง ผู้คิดริเริ่มนำ�หุ่นยนต์เข้ามา
ช่วยในการจัดเตรียมอุปกรณ์สำ�หรับการเจาะเลือด นับว่าเป็นสิ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ของวงการแพทย์ซงึ่ เริม่ เข้ามามีบทบาทในการลดความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วย
หน้าที่ของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้คือการทำ�หน้าที่แทนผู้เตรียม
หลอดเลือด และอุปกรณ์เจาะเลือดได้ถงึ 2 คน ด้วยระบบ IT ทีเ่ ชือ่ ม
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สารสนเทศของห้องปฏิบัติการ ไม่เพียงเท่านั้นมันยังสามารถรับ
ข้อมูลการตรวจจากแพทย์ของคนไข้ในแต่ละรายมาเพือ่ ปัม้ บาร์โค๊ด
ใส่หลอดเลือดไว้ให้ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ จากนั้นจึงส่งต่อไปยังเจ้า
หน้าที่ผู้ประจำ�อยู่ที่โต๊ะด้วยระบบสายพาน เรียกว่าแทบจะไม่ต้อง
เสียแรงและเวลาไปกับการเตรียมอุปกรณ์เจาะเลือดเลย
อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของเจ้าหุ่นยนต์นี้คือ หน้าจอสี
สดใสที่ใช้แสดงข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจ รวมถึงคำ�สั่งแพทย์และ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ทงั้ หมดอย่างถูกต้องแม่นยำ� เป็นการลดความสับสนของ
เจ้าหน้าที่ก่อนทำ�การเจาะเลือด ทำ�ให้สามารถลดขั้นตอนการตรวจ
เลือดลงได้ถึง 3 ขั้นตอนเลยทีเดียว เรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบ
จะขาดก็เพียงแขนขาที่จะใช้เดินไปเจาะเลือดผู้ป่วยด้วยตนเอง
เท่านั้นเอง
หากสนใจนวัตกรรมใหม่นี้สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข
02221-6029 หรือ 02221-6141 ต่อ 10421 เพื่อเข้ารับข้อมูลหรือ
สะดวกมาดูดว้ ยตนเองได้ที่ ชัน้ 4 โรงพยาบาลกลาง สำ�นักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร เสียดายหน้ากระดาษหมดลงเสียแล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า สวัสดีครับ

ฝ่ายแผนงาน

กองวิชาการ
สำ�นักการแพทย์

หากกล่าวถึงคำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” ภาพลักษณ์
ในใจหลายๆ คน คงจะหนีไม่พ้นภาพคนแก่
ผมหงอก หน้าตาอิดโรย หลังค่อมต้องใช้ไม้เท้า
ช่ ว ยเดิ น เป็ น แน่ แ ท้ แต่ ท ราบกั น หรื อ ไม่ ว่ า
แท้จริงแล้วผู้สูงอายุในปัจจุบันหาได้เป็นเช่น
ความเชือ่ ผิดๆ เช่นนัน้ ไม่ วันนีค้ อลัมน์สง่ เสริม
สุขภาพของเราจะพาทุกท่านไปทัวร์งานประกวดของเหล่าผู้สูงอายุ
ยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่สุขภาพแข็งแรง หรือเดินเหินคล่องแคล่วเท่านั้น
หากยังเปี่ยมล้นไปด้วยความสามารถที่แม้แต่วัยรุ่นยังอาจจะทำ�กัน
ไม่ได้เลยด้วยซ้ำ�
จากสถิตจิ �ำ นวนผูส้ งู อายุทเ่ี พิม่ สูงขึน้ ทำ�ให้หลายหน่วยงาน
หันมาให้ความสนใจกับการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น โดยเฉพาะสำ�นัก
การแพทย์ของเราซึง่ มีฐานะเป็นผูร้ บั ผิดชอบด้านสาธารณสุขทีล่ า่ สุด
ได้จัดงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นัก
การแพทย์ หรือ สว. Got talent (ทะเล้น) ประจำ�ปี 2555 ขึ้น เพื่อ
เปิดโอกาสให้บรรดาผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุจากโรงพยาบาลใน
สังกัดสำ�นักการแพทย์ได้ออกมาประชันความสามารถกัน และยัง
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้วยการ
พึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสังคมให้กับผู้สูงอายุได้
พบปะสังสรรค์กบั คนในวัยเดียวกันเป็นการส่งเสริมสุขภาพทางจิตใจ
อารมณ์ และสังคมอีกด้วย
งานประกวดสุดแหวกแนวนีจ้ ดั ขึน้ ไปเมือ่ วันที่ 19 มีนาคม
2555 ณ โรงพยาบาลสิรินธร ซึ่งผู้เข้าร่วมประกวด คือ ผู้สูงอายุจาก
ชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดฯ โดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 60-65 ปี, กลุ่มอายุ 65-70 ปี และ
กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้เข้าประกวดจะต้องผ่านการคัดเลือก
จากคณะกรรมการ ทั้งจากการสอบสัมภาษณ์ และการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย อาทิ กิจกรรมโบว์ลิ่งสนาม กิจกรรม

กล่องปริศนา และกิจกรรมปาจรวดกระดาษ ซึ่งบรรดาผู้สูงอายุที่
เข้ า ร่ ว มประกวดต่ า งแสดงศั ก ยภาพอั น น่ า ทึ่ ง เป็ น ที่ ป ระทั บ ใจ
เป็นอย่างยิ่ง ก่อนจะมาประกาศผลการประกวดสุขภาพผู้สูงอายุที่
สำ�นักการแพทย์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2555
ในวันประกาศผลสุขภาพผู้สูงอายุได้มีกิจกรรม การแสดง
จากชมรมผู้สูงอายุของโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง 8 แห่ง เริ่มกันที่
การแสดงรำ�เชิญพระขวัญจากโรงพยาบาลกลางที่เต็มไปด้วยความ
สวยงามสะกดสายตา ต่อด้วยการแสดงแอโรบิคย้อนยุคกระตุน้ ความ
คึกคักจากโรงพยาบาลตากสิน ก่อนจะเป็นการแสดงลำ�ตัดเพลงเรือ
จากโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ซงึ่ สร้างเสียงหัวเราะและความ
เพลิดเพลินให้กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี
ลำ � ดั บ ถั ด มาเป็ น เต้ น ลี ล าศจากโรงพยาบาลหลวงพ่ อ
ทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ที่มาสร้างความเร่าร้อนสนุกสนานให้กับเวที
การประกวด แล้วมาพักสายตากับการแสดงฤๅษีดดั ตนของโรงพยาบาล
เวชการุ ณ ย์ รั ศ มิ์ จากนั้ น จึ ง เป็ น ที ข องโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานครซึ่งมาในการแสดงชุดไทยดำ�รำ�พัน ก่อนจะกลับมา
คึกคักกันต่อด้วยรำ�เซิง้ ของโรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ และปิดท้ายด้วย
การแสดงรำ�นพรัตน์อันแสนสวยงามจากโรงพยาบาลสิรินธร
ผลการประกวดสุขภาพผูส้ งู อายุ สำ�นักการแพทย์ ทัง้ 3 กลุม่
จากวันที่ 19 มีนาคม ปรากฏว่ารางวัลตกเป็นของผู้สูงอายุจากโรง
พยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 3 ท่าน จากโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 2 ท่าน และจากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุตินฺธโร อุทิศ 1 ท่าน แถมท้ายด้วยรางวัลขวัญใจคณะกรรมการซึ่ง
ตกเป็นของผูส้ งู อายุจากโรงพยาบาลเจริญกรุงฯ และโรงพยาบาลกลาง
เป็นอย่างไรบ้างครับกับความสามารถอันแสนไม่ธรรมดา
ของบรรดาผูส้ งู อายุจากงาน ส.ว. Got Talent ซึง่ น่าจะทำ�ให้หลายๆ
คนมีภาพลักษณ์ในใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุเปลี่ยนไปเป็นแน่แท้ แล้วพบ
กับเรื่องราวดีๆ แบบนี้อีกในสารสำ�นักการแพทย์ฉบับหน้านะครับ
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แพทย์หญิงสิริลักษณ์ อินทโสตถิ

พบ.,วว. สาขาอายุรศ่าสตร์, วว. สาขาตจวิทยานายแพทย์ชำ�นาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินุธฺโร อุทิศ

มะเร็งผิวหนังภัยร้ายที่มิอาจมองข้าม
มะเร็งผิวหนังคือ
มะเร็งผิวหนัง คือ เนื้องอกชนิด
ร้ายของผิวหนังของคนเรา มีอยู่ 3 ชั้น คือ
1.ผิวหนังชัน้ บนสุดคือหนังกำ�พร้า
(Epidermis)
2.ผิวหนังชั้นหนังแท้ (Dermis)
3.ชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous fat )
ซึง่ ประกอบไปด้วยเนือ้ เยือ่ เกีย่ วพัน
และอวัยวะในผิวหนัง เช่น เซลสร้างเม็ดสี
ต่อมไขมัน ต่อมเหงื่อ เส้นขน กล้ามเนื้อ
หลอดเลือด ระบบน้ำ�เหลือง และระบบ
ประสาทส่วนปลาย มะเร็งผิวหนังที่พบบ่อย
ที่สุด 2 อันดับแรก คือ Basal cell carcinoma (BCC) และ Squamous cell carcinoma(SCC) ซึ่งเป็นเนื้องอกของ ผิวหนัง
ชัน้ หนังกำ�พร้า มีอบุ ตั กิ ารณ์ทสี่ งู ขึน้ ตามอายุ
และการได้รบั รังสียวู ี มักพบบริเวณผิวหนังที่
สัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้บ่อย เช่น ใบหน้า
จมูก คาง แขน ขา พบได้ทงั้ เพศชายและหญิง
ที่อายุมากกว่า 50 ปี ขึ้นไป Malignant
melanoma เป็นมะเร็งของเซลสร้างเม็ดสี
พบในช่วงอายุ 50-70 ปี พบไม่บอ่ ยนัก ประมาณ
ร้อยละ 3-7 ของ มะเร็งผิวหนังทัง้ หมด แต่มี
ความ สำ�คัญ คือ เป็นสาเหตุของการเสียชีวติ
จากโรคมะเร็งผิวหนังถึง ร้อยละ 79 เนือ่ งจาก
มีการแพร่กระจายไปสูอ่ วัยวะอืน่ ได้งา่ ย โดย
ผูป้ ว่ ยมักไม่ได้สงั เกตเห็นความผิดปกติตงั้ แต่
ระยะเริ่มแรก ในคนไทยพบที่ฝ่ามือ ฝ่าเท้า
ได้ถึงร้อยละ 50 มะเร็งชนิดนี้อาจเกิดขึ้นได้
เอง แต่ มี ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ค วรเฝ้ า ระวั ง คื อ
ประวัติการมีมะเร็งชนิดนี้ในครอบครัว, การ
มีไฝจำ�นวนมากกว่า 50 ตำ�แหน่ง การมีไฝที่
ขนาดใหญ่เกิน 5 มิลลิเมตร ทีม่ สี ไี ม่สม�่ำ เสมอ
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ขอบขรุขระ, การเกิดภาวะผิวหนังไหม้รนุ แรง
จากแสงแดดเพราะถือเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ �ำ คัญ
ในการเกิดมะเร็งชนิดนี้ Mycosis fungoides (MF)/Cutaneous T-Cell lymphoma
(CTCL) เป็นมะเร็งผิวหนังที่พบบ่อยที่สุดใน
กลุม่ primary cutaneous lymphoma ผูป้ ว่ ย
จะมีอาการช่วงแรกเป็นเพียงผื่นคล้ายผื่น
ผิวหนังอักเสบเรือ้ รังทีด่ อ้ื ต่อการรักษา มีระยะ
การดำ�เนินโรคค่อนข้างนานหลายปี ตั้งแต่
ระยะแรก จนถึงระยะแพร่กระจายไปยัง
อวัยวะอื่น แม้เป็นมะเร็งผิวหนังที่พบได้ไม่
บ่อยนัก แต่ถ้าตรวจพบช้า โรคก็สามารถก่อ
ความรุนแรงถึงชีวิตได้ เนื้องอกผิวหนังที่อยู่
ในขั้นก่อนเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดคือ
Actinic keratosis มักพบบริเวณผิวหนังที่
สัมผัสกับแสงอาทิตย์ได้บ่อยสามารถกลาย
เป็นมะเร็งผิวหนังชนิด Squamous cell
carcinoma (SCC) และยังเป็นตัวพยากรณ์
ความเสีย่ งในการเกิด Malignant melanoma
ของผู้ป่วยในอนาคต มะเร็งผิวหนังยังมีอีก
หลายชนิ ด ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว เป็ น แค่ เ พี ย ง
ตัวอย่างของโรคมะเร็งผิวหนังที่พบได้บ่อย
และควรรู้จักค่ะ

สาเหตุของโรคมะเร็งผิวหนัง
สาเหตุสว่ นใหญ่จะคล้ายกับมะเร็ง
ในอวัยวะอืน่ ๆ ทีเ่ ซลล์มะเร็งเกิดจากการทำ�งาน
ที่ผิดปกติในระดับยีน และปัจจัยที่ส่งเสริม
ให้ เซลล์ ป กติ เ กิ ด การเปลี่ย นแปลงไปเป็ น
มะเร็งในส่วนของมะเร็งผิวหนัง ปัจจัยทีส่ �ำ คัญ
ดังกล่าวคือการได้รับรังสียูวีในปริมาณมาก
หรือได้รบั เป็นระยะเวลานาน, การได้รบั การ
ฉายแสง, ภาวะทีภ่ มู คิ มุ้ กันของร่างกายถูกกด
เช่น การได้รับเคมีบำ�บัด, ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่าย

อวัยวะ, ผู้ป่วยHIV, การได้รับสารอาร์เชนิก
ทีป่ นเปือ้ นในน�้ำ บาดาล ยาสมุนไพร, การติด
เชือ้ Human papilloma virus, การสูบบุหรี่
ดื่มแอลกอฮอลล์ และสุดท้ายคือ ประวัติ
มะเร็งผิวหนังในครอบครัว

อาการของโรคมะเร็งผิวหนัง
ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี อ าการรุ น แรงจน
รบกวนชีวติ ประจำ�วันมากนัก ผูป้ ว่ ยอาจไม่ได้
สังเกตหรือให้ความสนใจ และบางครั้งแยก
อาการไม่ได้ระหว่างผื่นผิวหนังอักเสบหรือ
แผลเรื้อรังทั่วไป แต่ข้อสังเกตสำ�คัญที่ควร
ใส่ใจก็คอื ถ้าพบผืน่ ผิวหนังอักเสบเรือ้ รังทีไ่ ม่
ตอบสนองต่อการรักษา แผลเรือ้ รังทีร่ กั ษาแล้ว
ไม่ดีข้ึนหรือมีการขยายขนาดแผลที่เกิดขึ้น
บนโรคผิวหนังทีม่ กี ารอักเสบเรือ้ รัง เช่น แผลที่
เกิดขึน้ บนแผลเป็นเก่า ผืน่ หรือก้อนเนือ้ ทีเ่ กิด
ขึน้ บนผิวหนังบริเวณทีโ่ ดนแสงแดดเป็นประจำ�
เช่น ที่ หน้า คอ แขน ขา ไฝที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
โดยเฉพาะไฝที่ขนาดเกิน 5 มิลลิเมตร ขอบ
ขรุขระและสีไม่สมำ�่ เสมอ อาการเหล่านีค้ วร
ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังเพื่อรับ
การวินิจฉัย รักษา และคำ�แนะนำ�ที่ถูกต้อง
ในการดูแลตัวเองต่อไป

การรักษาระยะเริ่มแรกของโรค
การเลือกวิธีการรักษาขึ้นอยู่กับ
ชนิดของมะเร็งและระยะของโรค การรักษา
หลักของมะเร็งที่มีอาการเฉพาะที่คือ การ
ผ่าตัดออก, การทำ�ลายโดยใช้วธิ กี ายภาพเช่น
Cryosurgery การใช้ Topical chemotherapy หรือ Topical immunomodulators, การฉายแสงอาทิตย์เทียม/ การฉาย
แสงอาทิตย์เทียมร่วมกับเคมีบำ�บัด ส่วน

มะเร็งระยะแพร่กระจายก็พิจารณาให้เคมี
บำ�บัดเหมือนมะเร็งของอวัยวะอื่น

การป้องกันดูแลให้ห่างไกล
มะเร็งผิวหนัง
การป้องกันถือเป็นสิ่งสำ�คัญของ
โรคมะเร็งผิวหนังเพราะเราทราบดีว่าอะไร
บ้างเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็ง
ผิวหนังที่เราหลีกเลี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น การ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดจัดในช่วงเวลา
กลางวัน หรือหาเครื่องป้องกันเมื่อต้องอยู่
กลางแจ้ง ร่วมกับการใช้ครีมกันแดดทีเ่ หมาะสม
รวมถึงการเฝ้าระวังในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยง
เช่น ผู้ที่มีประวัติมะเร็งผิวหนังในครอบครัว
ผู้ที่เคยได้รับการฉายแสงและเคมีบำ�บัด ผู้ที่
มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง การมีไฝโตขึ้นที่
ฝ่ามือฝ่าเท้าซึ่งปกติเป็นตำ�แหน่งที่ไม่ควรมี
เซลสร้างเม็ดสี การรับ Human papilloma
virus vaccine เพื่อลดโอกาสติดเชื้อ HPV
สายพันธุ์ที่ก่อมะเร็งปากมดลูก และโรคหูด
ถึงแม้วา่ เราจะได้รบั การตรวจร่างกายประจำ�
ปีอยู่แล้ว แต่การตรวจร่างกายทางผิวหนัง
มักเป็นจุดที่ถูกละเลยเนื่องจากผู้ป่วยไม่มี
อาการ หรือ อาการแสดงทีช่ ดั เจน หรือ บางครัง้
อาการแยกไม่ได้กับโรคที่ดูไม่ร้ายแรงทั่วไป
ดังนั้นเราเองจึงต้องรู้จักการสังเกตตัวเอง
โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง ควรใส่ใจเมื่อพบ
สิ่ ง ผิ ด ปกติ รี บ ปรึ ก ษาแพทย์ ผู้ เชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้านตั้งแต่ระยะแรก ก็จะทำ�ให้ห่าง
ไกลจากโรคมะเร็งผิวหนัง หรือได้รับการ
วินิจฉัยที่ถูกต้อง และได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็วตัง้ แต่ระยะทีโ่ รคยังไม่กอ่ ความรุนแรง
มาก คงจะน่าเสียดายถ้าผิวหนังซึง่ เป็น อวัยวะ
ของร่างกาย ทีเ่ รามองเห็นได้งา่ ยจากภายนอก
จะถูกปล่อยปละละเลยจนเกิดโรคร้ายขึน้ จน
รักษาไม่ทนั หรืออย่าง ทีเ่ ขาเรียก ว่า “มอง..
แต่ไม่เห็น” เราเองคงไม่อยากให้เป็นอย่าง
นั้นนะคะ ด้วยความปรารถนาดีค่ะ..

Skin tips for

หน้าร้อนถือเป็นช่วงเวลาที่สนุก สดใส ของหลายครอบครัวที่จะได้ หยุดเที่ยว พัก
ผ่อนกัน ตามสถานที่ตากอากาศ ต่างๆ แต่อากาศที่ร้อนจัดก็อาจทำ�ให้เกิดผลเสียต่อผิวหนัง
ของเราได้นะคะ ถ้าไม่รู้จักการดูแลป้องกันตัวเองเพราะแสงแดดที่
ร้อนจัด จะทำ�ให้ผิวหนังแสบไหม้ รุนแรงได้ จึงขอฝากข้อแนะนำ�ใน
การดูแลผิวสำ�หรับหน้าร้อนนี้ไว้ให้ลองอ่านดูนะคะ
ควรหลีกเลีย่ งแสงแดดในช่วงเวลา 10-16 นาฬิกา ซึง่ เป็น
ช่วงเวลาที่มีปริมาณรังสีอัลตร้าไวโอเลตสูงสามารถทำ�ร้ายผิวเราได้
มากที่สุด
Basal cell
สำ�หรับคุณผู้หญิงที่ไม่ต้องการให้เกิดฝ้าควรเลือกเครื่อง carcinoma (BCC)
ป้องกันให้เหมาะสม เช่น กางร่มหรือสวมหมวกปีกกว้าง อย่างน้อย
7 เซนติเมตร เพื่อป้องกันแสงแดดที่ทำ�อันตรายต่อใบหน้าและคอ
เลือกสวมเสื้อที่เหมาะสมถ้าเลือกผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าใยสังเคราะห์
และผ้าสีเข้มจะป้องกันรังสีอลั ตร้าไวโอเลตได้ดี กว่าผ้าเนือ้ บาง สีออ่ น
ควรใช้ครีมกันแดด เมื่อเราต้องออกแดดจัด เป็นเวลา
นานๆมากกว่า 10 นาที โดยเลือกครีมกันแดดที่มีค่า Sun protection factor หรือ SPF ซึ่งจะป้องกันอันตราย จากอาการแดงไหม้
cell
จากUVB เป็นหลัก ไม่ต่ำ�กว่า 30 และUVA Protection Factor ซึ่ง Squamous
carcinoma (SCC)
มีสัญลักษณ์เป็น PA + - +++ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพของครีม
กันแดดในการป้องกันความดำ�คล้ำ� จาก UVA
ข้ อ สำ � คั ญ ของการใช้ ค รี ม กั น แดดก็ คื อ ต้ อ งทาให้ ไ ด้
ความหนาที่พอเหมาะจึงจะสามารถป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตได้
ประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ที่ผลิตภัณฑ์ ดังเช่น บริเวณหน้าควรทา
ครีมกันแดดประมาณ 1 กรัม หรือ 2 ข้อนิ้วมือ ถ้าต้องการทาทั่วตัว
จะต้องใช้ปริมาณ 30-35 กรัม ควรทาก่อนออกแดดอย่างน้อย 20
นาทีและควรทาซ้ำ�ทุก 2 ชั่วโมง ถ้าต้องออกแดดจัดหรือเล่นกีฬา Malignant melanoma
of nail bed
เพราะครีมกันแดดจะละลายไปกับเหงื่อ
ปัจจุบันมีครีมกันแดดให้เลือกใช้หลายแบบ ทั้งแบบน้ำ�,
เจล, สเปรย์ ทำ�ให้เราสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพผิวเราได้
ง่ายขึ้น
แสงแดด มีประโยชน์มากนะคะเพราะช่วยให้ร่างกายเรา
ผลิตวิตามินดีจากผิวหนัง มาช่วยดูดซึมแคลเซียม และสร้างความ
แข็งแรงให้กระดูกและข้อ แต่แสงแดด ทีม่ รี งั สีอลั ตร้าไวโอเลตอยูใ่ น
ปริมาณมาก อาจทำ�ร้ายผิวให้แสบไหม้ ผิวเสือ่ มสภาพก่อนวัย รวม Mycosis fungoides (MF)
ถึงเพิม่ โอกาสการเกิดโรคมะเร็งผิวหนังในอนาคตได้ ผิวหนังนอกจาก
จะมีหน้าที่สำ�คัญ ในการปกป้องร่างกาย ยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี
ที่เห็นได้ชัดจากภายนอก ทุกคนควรให้ความเอาใจใส่นะคะ
สารสำ � นั ก การแพทย์
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ทำ � ไ ม ต้ อ ง มี

Training Road Map

คนทำ�งานต้องการความก้าวหน้า
เหตุผลที่จำ�เป็นอย่างหนึ่งที่องค์กรต้องมี
การจัดทำ�ระบบเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร
งานในแต่ละองค์กรมีความแตก
ต่างกัน คนทำ�งานทีต่ อ้ งเปลีย่ นงานจากองค์กร
หนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง ไม่สามารถทำ�งาน
ได้ทนั ที เพราะลักษณะธุรกิจของแต่ละองค์กร
แตกต่างกัน ถึงแม้จะดำ�เนินกิจการในธุรกิจ
เดียวกัน การทำ�งานก็จะแตกต่างกัน และ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบอาจจะแตก
ต่างกัน นอกจากนี้ คนทำ�งานในองค์กรหนึ่ง
เปรียบเสมือนคนขับรถอยูใ่ นเส้นทางหนึง่ พอ
เขาเปลีย่ นงานเปลีย่ นองค์กร ก็เหมือนกับการ
เปลีย่ นเส้นทางการขับรถมาอีกเส้นทางหนึง่
ซึง่ ไม่อาจมัน่ ใจได้วา่ ความรูค้ วามสามารถทีเ่ ขา
16 สารสำ � นั ก การแพทย์
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สามารถที่แตกต่างกันไป หรือแม้แต่วิชาชีพ
เดียวกัน ก็ยงั มีระดับของความรูค้ วามสามารถ
ทีแ่ ตกต่างกัน ความรูค้ วามสามารถบางอย่าง
อาจจะต้องอาศัยเวลา ไม่สามารถพัฒนาแบบ
ก้าวกระโดดได้ ต้องพัฒนาแบบเป็นขัน้ เป็นตอน
คนทำ�งานต้องการความก้าวหน้า
เหตุผลทีจ่ �ำ เป็นอย่างหนึง่ ทีอ่ งค์กรต้องมีการ
จัดทำ�ระบบเส้นทางการฝึกอบรมบุคลากร
คือคนทำ�งานทุกคนต้องการความก้าวหน้า
ในหน้าทีก่ ารงาน และองค์กรเองก็คงไม่อยาก
เห็นคนทำ�งานทำ�งานอยู่ที่เดิมตั้งแต่เข้ามา
จนเกษียณอายุ แต่การทีค่ นทีก่ า้ วหน้าได้นนั้
คนทำ�งานต้องมีความรูค้ วามสามารถก่อนจึง
จะสามารถเลื่อนระดับหรือปรับตำ�แหน่งให้
สูงขึ้นไปได้

มีอยูน่ น้ั จะเทียบเคียงกับความรูค้ วามสามารถ
ที่เส้นทางใหม่ต้องการหรือไม่ นอกจากนี้
ระยะทางในเส้นทางเก่ากับเส้นทางใหม่ อาจ
จะมีระยะทางไม่เท่ากัน ดังนั้น ความรู้ความ
สามารถที่ติดตัวเขามาอาจจะไม่เพียงพอต่อ
การเดินทางในเส้นทางใหม่ ซึ่งมีระยะทาง
ไกลกว่าเดิมก็เป็นไปได้ หรือในทางกลับกัน
เขาอาจจะมีความรูค้ วามสามารถทีก่ า้ วล�้ำ นำ�
หน้าไปกว่าที่องค์กรใหม่ต้องการก็ได้
งานในแต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน
คนทำ�งานในองค์กรมีหลากหลายวิชาชีพ ใน (อ่านต่อฉบับหน้า)
แต่ ล ะสาขาอาชี พ ก็ ต้ อ งการความรู้ ค วาม ที่มา : www.peoplevalue.co.th
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จำ�นวนผู้ป่วยด้วยโรคจากอาหารและน้ำ�
ในกรุงเทพมหานคร ปี 2554 (มกราคม-ธันวาคม)

แหล่งข้อมูล : สำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
18 สารสำ � นั ก การแพทย์
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ค่ำ�คว้าดาว เช้าคว้าหมอก...ที่

ภู ทั บ เ บิ ก

สายลมเย็นๆ พัดเอื่อยๆ ชวนให้
นึกถึงภาพบรรยากาศทิวเขาสูงซับซ้อน ทอดตัว
ยาวสุดลูกหูลูกตา ว่าแล้วเราก็นำ�พาตัวเอง
ไปสัมผัสความรื่นรมย์ที่ว่ากันดีกว่า และ
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่จะไป
ท่องเทีย่ ว ก็คอื “ภูทบั เบิก” จังหวัดเพชรบูรณ์
ภูทับเบิก เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตัง้ อยูท่ บี่ า้ นทับเบิก ตำ�บล
วังบาล ห่างจากอำ�เภอหล่มเก่า 40 กิโลเมตร
ตามเส้นทางจากหล่มเก่าไปภูหินร่องกล้า
หรือห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณ
90 กิโลเมตร ภูทับเบิก มีความสูงจากระดับ
น้ำ�ทะเลประมาณ 1,768 เมตร เป็นจุดที่สูง
ที่สุดของเพชรบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามด้วยธรรมชาติแบบทะเลภูเขา มี
อากาศบริสุทธิ์ สภาพภูมิอากาศเย็นสบาย
ตลอดปี เนื่องจากร่องลมเย็นจากเทือกเขา
หิมาลัยและอยู่บนที่สูง จึงสามารถมองเห็น
ทิวทัศน์ได้กว้างไกล โดยช่วงเช้าจะมองเห็น
กลุ่มเมฆ และทะเลหมอกตัดกับยอดเทือก
เขาเพชรบูรณ์
นอกจากนี้ ภูทบั เบิก ยังเป็นสถาน
ที่ที่สำ�คัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ คือเป็นจุด
รองรับน�้ำ ฟ้ากลางหาว (เมือ่ วันที่ 9 กันยายน
2542) เพื่อนำ�ไปรวมเป็นน้ำ�เพชรน้อมเกล้า
ถวายเป็นน้ำ�พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในพระ

ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6
รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542
ปัจจุบัน ภูทับเบิก เป็นที่ตั้งของ
หมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ซึ่งได้อพยพมา
อาศัยอยู่ที่บ้านทับเบิก หมู่ที่ 14 และหมู่ที่
16 โดยอยู่ ใ นความดู แ ลของศู น ย์ พั ฒ นา
สงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบ
ด้วยอาชีพทำ�การเกษตรแบบขั้นบันไดตาม
เชิงเขา ในช่วงปลายฝนต้นหนาว จะพบเห็น
ไร่กะหล�ำ่ ปลีอยูส่ องข้างถนนสูท่ บั เบิกสวยงาม
ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม จะมีดอก
ซากุระ หรือ นางพญาเสือโคร่ง สีชมพูบาน
สะพรั่งไปทั้งภูเขา
การเดินทางสู่...ภูทับเบิก
จากเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข
21 ประมาณ 40 กิโลเมตร ถึงสี่แยกหล่มสัก
ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 203 อีก 13
กิโลเมตร พบป้ายบอกทางไปอุทยานแห่ง
ชาติภหู นิ ร่องกล้า ตามทางหลวง 2011 และ
ทางหลวงหมายเลข 2331 อีก 40 กิโลเมตร
ถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมของอุทยานแห่ง
ชาติภูหินร่องกล้า จากตรงนี้มีทางแยกขวา
เข้าหมู่บ้านทับเบิกไปอีก 6 กิโลเมตร เส้น
ทางจากหล่มเก่ามาภูทับเบิกจะสูงชันและ
คดเคีย้ วมาก รถบัสไม่สามารถขึน้ ได้ ผูท้ ใี่ ช้
รถยนต์หรือรถตู้ ควรขับรถด้วยความระมัด

ระวัง

อีกเส้นทางหนึ่งใช้เส้นทางด้าน
อำ � เภอนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก ผ่ า น
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เลยที่ทำ�การ
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า มาประมาณ
24 กิโลเมตร จะถึงภูทับเบิก หากขับรถต่อ
ไปจะมาบรรจบกั บ เส้ น ทางที่ จ ะลงไปยั ง
อำ�เภอหล่มเก่า
ที่ ม า http://travel.kapook.com/
view3553.html
ฤดูกาลท่องเที่ยว
หน้าฝน + หน้าหนาว ของทุกปี
ดอกนางพญาเสือโคร่ง (ซากุระ
เมืองไทย) จะมีให้ชมในช่วงเดือนธันวาคม
กะหล�่ำ ปลี จะมีให้ชมสวยๆ ในช่วง
เดือนมิถุนายน และเดือนตุลาคม
กะหล่ำ�ปลี มีอายุในการปลูก 3
เดือน แล้วจะทำ�การเก็บไปขาย
ปลูกเดือนเมษายน เก็บไปขาย
เดือนกรกฎาคม
ปลูกเดือนสิงหาคม เก็บไปขาย
เดือนพฤศจิกายน
http://www.hamanan.com/tour/
phetchabun/phutubberg.html
สารสำ � นั ก การแพทย์
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โดย กะจิดริด

แย่แล้ว...
ช่วยโลกที

รูๆ้ กันอยูว่ า่ โลกใบนีไ้ ม่เหมือนเดิม ทัง้ ๆ ทีม่ นั ก็เป็นโลกใบ
เดิมนั่นแหละ ที่ว่าไม่เหมือนเดิมในที่นี้ก็คือ โลกกำ�ลังป่วย !!! แถม
ป่วยหนักเสียด้วย มีอาการหลายอย่างบอกว่าโลกเรากำ�ลังแย่แล้ว
ข่าวบอกว่าประเทศตูวาลู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิค
เป็นประเทศเล็กๆ อยู่ระหว่างออสเตรเลียกับมลรัฐฮาวาย กำ�ลังถูก
ท้องทะเลกลืนกิน กินไปกินมาจนจะหมดเกาะอยู่แล้ว ชาวตูวาลูได้
อพยพหนีภัยไปเป็นพันๆ คนแล้ว เรียกผู้อพยพกลุ่มนี้ว่า Environmental Refugee พวกเขาต้องละทิ้งบ้านเกิดอย่างไม่มีวันหวนคืน
เพราะเชื่อแน่ว่าอีกไม่กีสิบปีจะไม่มีแผ่นดินตูวาลู ปรากฎในแผนที่
โลกอีกต่อไป เห็นหรือยังว่าโลกไม่เหมือนเดิม? ข้ามมาดูบงั คลาเทศ
ประเทศยากจนใกล้ๆ บ้านเรานีแ่ หละ (อยูต่ ดิ กับพม่าและอินเดีย) ก็
ประสบภัย “น้ำ�” ที่ร้ายแรงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือโดนทั้งน้ำ�ท่วม
หนักผู้คนล้มตายมหาศาลแถมยังเกิดปรากฏการณ์ชายฝั่งทะเล
หดหาย จากการทีร่ ะดับน�้ำ ทะเลสูงขึน้ พืน้ ทีข่ องประเทศหดหายแต่
สวนทางกับจำ�นวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทุกที บังกลาเทศยังไม่มี
ระบบป้องกันภัยธรรมชาติที่ดีพอจะรับมือกับภัยนี้ แต่แม้จะจนก็
เถอะตอนนีบ้ งั กลาเทศกำ�ลังพยายามช่วยตัวเองอย่างสุดฤทธิด์ ว้ ยวิธี
การต่างๆ รวมถึงการฝึกเด็กน้อยนับแสนคนให้วา่ ยน�้ำ เป็น อย่างน้อย
ก็พอเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนก็ยังดี
20 สารสำ � นั ก การแพทย์
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หันกลับมาดูเมืองไทยเราบ้าง เราเองก็เพิ่งประสบมหา
อุทกภัยมาหมาดๆ คำ�ถามคือกรุงเทพฯจะจมน�้ำ มัย้ ? นักวิชาการเขา
บอกว่ากรุงเทพเราอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งติดอันดับมาแต่แรกแล้วเพราะทัง้
ต่ำ�และดินก็อ่อนอีกด้วย ว่ากันว่าในอนาคตสนามบินสุวรรณภูมิจะ
อยู่ห่างชายทะเล ไม่เกิน 10 กิโลเมตร !!! อาจจะกลายเป็นสนามบิน
ชายฝั่งไปเลยโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม!!! เพราะธรรมชาติลงทุนให้แล้ว
ขอให้นึกภาพว่าน้ำ�กำ�ลังจะคืบคลานมาหา เพียงแต่ยังไม่ถึงเวลา
เท่านัน้ เอง จงอย่าชะล่าใจไป อาการแผ่นดินหายของโลก ยังปรากฏ
อีกหลายที่ เราคงคุ้นชินกับข่าววัดขุนสมุทราวาส (วัดขุนสมุทรจีน)
จ.สมุทรปราการ ที่เดิมเคยอยู่ห่างฝั่งทะเลในราว 1 กิโลเมตร แต่
บัดนี้น้ำ�ทะเลได้คืบคลานมาถึงพระอุโบสถแล้ว พูดง่ายๆ คือโบสถ์
กำ�ลังจมทะเล นักวิชาการ (อีกแล้ว) ประมาณการว่าอีกในราว 20
ปี จะหายไปอย่างสมบูรณ์ เฮ้อ...หลายคนคงเคยเห็นภาพเสาไฟฟ้า
ซึ่งเดิมอยู่ข้างถนน แต่บัดนี้เป็นเสาไฟกลางทะเลไปแล้ว ส่วนด้าน
ชายฝั่งทะเลภาคใต้ก็ไม่เบา ชายฝั่งทะเลของจังหวัดสงขลา ที่บ้าน
ปึก อ.จะนะ ถนนเลียบชายฝั่งก็โดนกัดเซาะหลายแห่ง จนชาวบ้าน
บอกว่า ขี่รถไปให้ระวังตกทะเลด้วยนะจ๊ะ...กลับมาที่เมืองใหญ่ทั่ว
โลกที่อยู่ในข่ายเสี่ยง นอกจากกรุงเทพฯที่รักยิ่งของเราแล้ว ยังมี
จากาตาร์ บอมเบย์ มะนิลา เวนิส และเมืองในเนเธอร์แลนด์ ฯลฯ ที่

ยกมานี่แค่น้ำ�จิ้มนะ ที่จริงยังมีอีก ยกมาขู่ให้รู้ว่าโลกอาการหนัก
เท่านั้นเอง
ทะเลสาบหาย!!! เป็นอีกอาการหนึง่ ของโลกทีถ่ อื ว่าไม่ปกติ
เฮ้อ...เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยได้ยิน มีด้วยเหรอทะเลสาบ
หาย? คำ�ตอบคือมีรายงานว่า ทะเลสาบในโลกนี้ได้แห้งเหือดไปกว่า
100 แห่ง !!! ทะเลสาบขนาดใหญ่ก็มีนะที่หายไป จนมีนักท่องเที่ยว
บางคนบอกว่าสถานทีบ่ างแห่งต้องรีบไปเทีย่ ว เพราะเดีย๋ วอีกไม่นาน
มันอาจหายไปจากโลกนี!้ !! ดูภาพถ่ายดาวเทียมทีแ่ สดงภาพทะเลสาบ
ที่อยู่ตอนกลางของแอฟริกาตอนกลาง ซึ่งรายล้อมด้วยประเทศ
คาเมอรูน ชาด ไนเจอร์ และไนจีเรีย ภาพเปรียบเทียบให้เห็นว่า
ทะเลสาบอันเป็นแหล่งน้ำ�กินน้ำ�ใช้ขนาดใหญ่มีขนาดหดเล็กลงไป
มาก และแน่นอนปัญหาสงคราม “ชิงน้ำ�” กำ�ลังอุบัติขึ้น (ชิงน้ำ�นะ
ไม่ใช่ชิงนาง) โลกนี้ก็ตลกดีจริง...บางที่น้ำ�ท่วมจนไม่มีที่อยู่ ที่ทำ�กิน
ในขณะที่บางที่ขาดแคลนน้ำ�ไม่มีน้ำ�จะอาบจะกิน (ดื่ม) เอาขอให้ได้
กินก่อนเถอะอาบเอาไว้ทีหลังก็ยังได้...จริงมั้ย?
มาทางด้านการสาธารณสุขกันบ้าง ปรากฏการณ์คลืน่ ความ
ร้อนสูงในยุโรปบางประเทศ ส่งผลให้เด็กและคนชราเสียชีวิตจาก
คลื่นความร้อนนี้กว่า 3 หมื่นคน ด้วยความที่ไม่เคยชินกับความร้อน
ทำ�ให้ปรับตัวไม่ทนั !!! ความผันผวนปรวนแปรของโลก และอุณหภูมิ
ที่สูงขึ้นส่งผลให้เชื้อโรคบางชนิดที่สงบ หลับใหล มายาวนาน และ
หายไปจากการรับรูข้ องผูค้ น มีทา่ ทางว่าจะฟืน้ คืนชีพอีกครัง้ ให้ระวัง
การระบาดของโลกติดต่อทัง้ หลาย ผูร้ ไู้ ด้ให้ขอ้ มูลว่า การทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
สูงขึน้ ทำ�ให้เกิดภาวะเหมาะสมในการเพาะพันธ์แุ ละเจริญเติบโตของ
ทัง้ ตัวเชือ้ โรคและพาหะนำ�โรคด้วย พบว่ามีผปู้ ว่ ยโรคไข้เลือดออกใน
อินโดนีเซียสูงถึง 59,000 คน เพิ่มจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 18
นอกจากนี้การอพยพย้ายถิ่นของยุงเข้าสู่ยุโรป ทำ�ให้ในอนาคตเรา
อาจได้ยินว่า คนยุโรปป่วยเป็นมาลาเรีย หรือไข้เลือดออกก็เป็นได้!!!
อาการป่วยของโลกยังมีอกี เช่น การหายไปของธารน�้ำ แข็ง
บนเทือกเขาสูง เช่นยอดเขาคีรีมานจาโร ยอดเขาแอล์ป ฯลฯ นัก
วิทยาศาสตร์บอกว่าลดขนาดลงทุกปีที่เห็นขาวโพลนอยู่ตอนนี้ อีก
ไม่นานจะหายไปเกลีย้ งไม่เหลือ!!! เพือ่ นผูเ้ ขียนเป็นชาวตะวันตก เล่า
ว่าที่ท้องถิ่นของเขาต้องงดการแข่งขันเล่นสกีบนยอดเขามาสามสี่ปี
แล้ว เพราะไม่มีหิมะพอให้เล่นสกี...ที่จริงอาการเจ็บป่วยของโลกยัง
มีอีกเยอะ แต่ขอละไว้เพียงเท่านี้ ถ้าจะสืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการคง
หาได้ไม่ยาก แค่อนิ เตอร์เนตอย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้ว เราคงไม่ทา้ ว
ความถึงสาเหตุทที่ �ำ ให้โลกเจ็บป่วยได้ถงึ เพียงนี้ เพราะคงได้ยนิ เรือ่ ง
”โลกร้อน” มากันจนเอียนเต็มทีแล้ว เรามาช่วยกันดีกว่า ว่าคนพืน้ ๆ
บ้านๆ อย่างเราเนี่ย พอจะมีส่วนช่วยเยียวยารักษาโลกได้ยังไงบ้าง
เอาง่ายๆ ใกล้ตัวนี่แหละ ใครทำ�ได้ก็ทำ� ทำ�ไม่ได้ก็ไม่ว่ากัน
1. ลดการใช้ถงุ พลาสติก ถุงหิว้ ทัง้ หลาย ไปซือ้ ของ 3 ร้าน
ได้มา 3 ถุง ก็ชว่ ยลดปริมาณถุงโดยใส่รวมในถุงหิว้ เดียวกันแทนทีจ่ ะ

รับถุงหิ้วทุกร้าน เคยเห็นบางคนเตรียมปิ่นโตไปใส่อาหาร เช่นใส่
ก๋วยเตีย๋ วทีร่ า้ นก๋วยเตีย๋ วด้วยนะ คงจะกลัวความร้อนของน�ำ้ ก๋วยเตีย๋ ว
ทำ�ปฏิกริ ยิ ากับพลาสติกด้วยก็เป็นได้ แต่ผเู้ ขียนประมาณการเอาเอง
ว่าทั้งกรุงเทพฯน่าจะมีทำ�แบบนี้อยู่ไม่เกิน 7 คน
2. ประหยัดไฟ ใช้จิตสำ�นึกของเรานี่แหละ ง่ายๆ ไม่มี
อะไรมาก ขึ้นอยู่กับว่าจะทำ�หรือเปล่าเท่านั้น เช่น ปิดไฟ-ปิดแอร์
หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายเมื่อไม่ใช้งาน บางคนปิดแอร์ล่วงหน้า
ก่อนออกจากห้องก็มี เพราะความเย็นมันยังคงอยู่ อะไรประมาณนี้
แหละ อ้อ และอย่าเสียบปลัก๊ ทิง้ ไว้กจ็ ะช่วยประหยัดอีกทางหนึง่ ด้วย
3. ประหยัดการใช้ทิชชู่ บางคนอาจบอกว่ามันเกี่ยวอะไร
ด้วยกับเรื่องนี้ คือในทุกกระบวนการผลิตมันต้องมีการขับของเสีย
ออกมา และวัตถุดิบในการทำ�ทิชชู่มันก็คือกระดาษนั่นแหละ ทิชชู่
จำ�นวนมหาศาลที่ใช้แล้วมันก็คือขยะกองมหึมาที่ต้องจัดการต่อไป
นั่นเอง ที่พูดเรื่องนี้เพราะทิชชู่เป็นของใกล้ตัว มีใช้กันทุกคน ถ้าทุก
คนร่วมมือกันประหยัดก็มสี ว่ นช่วยได้มาก ผูเ้ ขียนเข้าห้องน�้ำ ตามห้าง
เห็นสาวๆ สมัยนี้ใช้ทิชชู่ที่ทางห้างเตรียมไว้ให้ใช้หน้าห้องน้ำ�แล้ว ให้
แปลกใจว่า จะใช้อะไรกันมากมายขนาดนั้น เอ หรือจะว่าเป็นของ
ฟรี หรือจะปลดทุกข์หนัก หรืออะไรกันแน่ยังสงสัยอยู่
4. ประหยัดกระดาษ โดยเฉพาะพนักงานมนุษย์เงินเดือน
ทั้งหลายตามออฟฟิศ รวมทั้งผู้เขียนด้วย ประเภทเจ้าแม่ Big C คือ
มีอะไรก็ “ซี” (ซีรอกซ์) ทุกอย่าง ไม่วา่ จะเป็นดวงชะตา ตำ�รากับข้าว
เอกสารการงาน ฯลฯ ก่อนจะซีรอกซ์อยากให้ตั้งสตินิดนึงว่าจำ�เป็น
มัย้ ถ้าไม่จ�ำ เป็นก็แปลว่าเรากำ�ลังจะเพิม่ ขยะให้กบั โลกใบนี้ และเรา
กำ�ลังเพิ่มภาระการผลิตกระดาษด้วย แต่ถ้าเป็นเรื่องงานและเป็น
เรือ่ งจำ�เป็นก็ไม่วา่ อะไรหรอก อันนีเ้ ข้าใจได้ ให้ระวังสำ�หรับคนสติไม่
อยู่กับตัวด้วย ประเภทสั่งถ่ายเอกสารหลายๆ ชุด ก่อนกดปุ่มให้
เครื่องทำ�งาน ดูให้ดีว่ามันถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์มั้ย ไม่ใช่ว่าพอ
พิมพ์ออกมาแล้วมันต้องแก้ไข ก็เท่ากับว่าต้องเสียกระดาษไปโดยไม่
จำ�เป็นเป็นจำ�นวนมาก เห็นมั้ยล่ะ ว่า“สติ” เนี่ยสำ�คัญกับทุกเรื่อง
จริงๆ อ้อ! อีกอย่างหนึ่งคือ ก่อนกดปุ่มสั่งงานดูให้ดีนะว่าจะสั่งกี่ชุด
ไม่ใช่ต้องการชุดเดียวแต่ไปสั่งงานเป็นสิบชุด ก็จะสิ้นเปลืองไปโดย
ไม่จ�ำ เป็น ทีพ่ ดู มานีเ่ คยทำ�มาแล้วทัง้ นัน้ แต่ตอนหลังคิดว่าไม่รงุ่ ทาง
นีก้ จ็ ะขอให้นอ้ งๆ ช่วยจัดการให้ ถ้าทุกคนคิดว่าทุกอย่างเป็นเงินของ
เรา เราก็จะประหยัดได้โดยอัตโนมัติ แต่ถา้ คิดว่าเป็นเงินของรัฐ ของ
บริษัท ไม่เกี่ยวกับตู อันนี้ก็จะยากหน่อย
ความจริงมันมีอกี ร้อยแปดวิธที จี่ ะช่วยกัน ถ้าเอามาลงหมด
ก็จะยืดยาวเกินเนื้อที่ เอาเป็นว่า ถ้าตั้งใจช่วยรักษาเยียวยาโลกของ
เรานี้ มันอยู่ที่จิตสำ�นึกตัวเดียว ถ้าคิดจะทำ� ทำ�ได้แน่นอน เริ่มที่ตัว
เรานี่แหล่ะ ง่ายสุดๆ แล้ว
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ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษาอังกฤษสำ�คัญมาก เพราะเป็น
ภาษาสากลที่ผู้คนทั้งโลกใช้สื่อสารกัน ดังนั้นน้องๆ คนไหนที่อยาก
เรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี ลองอ่านบทความแล้วปฏิบัติตาม
1. ความเกีย่ วเนือ่ ง : ถ้าคุณจัดคำ�ศัพท์ออกเป็นหมวดหมู่
ขึน้ อยูก่ บั ความเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธ์กนั ระหว่างศัพท์ แล้วเขียนออกมา
เป็นแผนผังจะทำ�ให้คุณจำ�คำ�ศัพท์ได้ง่ายขึ้น
2. เขียน : การนำ�คำ�ศัพท์นั้นมาใช้จะทำ�ให้คุณจำ�ได้ฝังใจ
ยิ่งขึ้น ลองเขียนแต่งประโยคโดยนำ�ศัพท์ใหม่ที่เรียนนั้นมาประกอบ
หรือแต่งเรื่องโดยใช้ กลุ่มคำ�ศัพท์หรือสำ�นวนที่เรียนอยู่
3. วาดรูป : ดึงวิญญาณศิลปินในตัวคุณออกมาใช้ โดยการ
วาดรูปที่แสดงถึงศัพท์ที่คุณเรียนอยู่ ภาพที่คุณวาดจะช่วยกระตุ้น
ความทรงจำ�ถึงศัพท์นั้นในอนาคต
4. แสดง : แสดงท่าทางประกอบคำ�ศัพท์หรือสำ�นวนทีค่ ณ
ุ
กำ�ลังเรียนอยู่ หรือจินตนาการว่าคุณจะแสดงออกอย่างไรในสถานการณ์
ที่คุณต้องใช้ศัพท์คำ�นั้น
5. สร้าง : ออกแบบ Flashcards ศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อม
ความหมายแล้วเปิดอ่านหรือท่องในยามว่าง ทำ�เล่มใหม่ขน้ึ ทุกอาทิตย์
และอย่าลืมทบทวนอันเก่าไปพร้อมๆ กันด้วย
6.ความสัมพันธ์: กำ�หนดแต่ละสีให้แต่ละคำ�ศัพท์ ความ
สัมพันธ์ของแต่ละคูจ่ ะช่วยให้คณ
ุ จำ�ศัพท์นนั้ ได้แม่นขึน้ เมือ่ นึกถึงคำ�
นั้นในคราวต่อไป
7. ฟัง : นึกถึงศัพท์คำ�อื่นที่ออกเสียงคล้ายๆ กับคำ�ศัพท์
ใหม่ทพี่ ยายามเรียนอยู่ ใช้ความสัมพันธ์ตรงจุดนีใ้ นการช่วยให้คณ
ุ จำ�
การออกเสียงของคำ�ใหม่นั้น
8. เลือก : จำ�ไว้ว่าการเรียนในหัวข้อที่คุณชอบหรือสนใจ
จะทำ�ให้คณ
ุ รูส้ กึ ว่ามันง่ายขึน้ ฉะนัน้ คุณควรใส่ใจในการเลือกคำ�ศัพท์
ทีค่ ณ
ุ คิดว่ามีประโยชน์หรือน่าสนใจ เพราะแม้แต่กระบวนการเลือก
คำ�ที่จะเรียนก็มีผลให้คุณจำ�ได้แม่นและเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน!
9. ข้อจำ�กัด : คุณก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนเราจะ
จำ�ศัพท์ทมี่ อี ยูใ่ นดิกชันนารีทงั้ หมดได้ในวันเดียว เพราะฉะนัน้ จำ�กัด
การเรียนศัพท์ใหม่แค่วนั ละ 15 คำ�ก็พอแล้ว ซึง่ ถ้าพยายามจำ�ให้มาก
คำ�เกินไปกว่านี้แทนที่มันจะทำ�ให้คุณรู้สึกมั่นใจ กลับจะทำ�ให้คุณ
สมองตื้อแทน
10. สังเกต : พยายามสังเกตหาคำ�ศัพท์ที่คุณกำ�ลังเรียน
อยู่เมื่ออ่านหรือฟังภาษาอังกฤษ
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11. ยอมรับความจริง : ไม่มีใครพูดภาษาที่สองได้ตั้งแต่
เกิด ทุกคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันทั้งนั้น ฉะนั้นอย่าคาดหวังว่า
จะต้องเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เริ่มต้น
12. เรียนรู้ทีละนิด : จากการศึกษาพบว่า การทบทวน
เป็นระยะเวลาสัน้ ๆ อย่างเช่น ในระหว่างทานอาหารเช้า ในขณะอาบ
น้ำ� หรือในขณะเดินทาง จะส่งผลให้คุณจดจำ�ได้ดีกว่า
13. ท่องศัพท์ : ยิง่ คุณรูศ้ พั ท์มากเท่าไหร่ คุณก็สามารถพูด
และเข้าใจได้มากขึน้ เท่านัน้ เทคนิคในการจดจำ�คำ�ศัพท์ คือ พกการ์ด
ใบเล็กๆ ที่เขียนคำ�ศัพท์ (ที่มีคำ�แปลอยู่ด้านหลัง) ไปกับคุณทุกที่
14. ฝึกหัดอย่างจริงจัง : อย่าแค่ทำ�ปากขมุบขมิบหรือ
ท่องเอาไว้ใสใจ พูดหรืออ่านออกมาดังๆ ในทุกครัง้ ทีม่ โี อกาส เพือ่ จะ
ได้ฝึกปากของคุณให้เคยชินกับการออกเสียง
15. ทำ�การบ้าน : การทำ�การบ้านคือการฝึกฝนทักษะการ
ใช้ภาษาให้เป็นไปอย่างแม่นยำ� จนกลายเป็นความชำ�นาญ และ
สามารถทำ�ออกมาได้อย่างอัตโนมัติในที่สุด
16. จับกลุ่มเรียน : หาเวลาทบทวน ทำ�การบ้าน หรือแค่
ฝึกพูดภาษานัน้ ๆ กับเพือ่ นๆ เป็นประจำ� ซึง่ จะช่วยแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้กันและกันได้ แถมยังทำ�คุณจดจำ�ได้แม่นยำ�ยิ่งขึ้นด้วย
17. หาจุดอ่อน : คุณควรหาจุดอ่อนในการเรียนของตัว
เองให้เจอ เพื่อที่จะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ อย่างเช่น ถ้า
คุณเป็นคนเงียบๆ และไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ก็บังคับตัวเอง
ให้เลือกที่นั่งแถวหน้าในห้องเรียนซะ
18. หาโอกาสในการใช้ภาษา : เพือ่ สร้างความคุน้ เคยกับ
ภาษานั้นๆ ให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเจ้าของภาษา
เช่าหนังที่พูดภาษานั้นๆ มาดู หรือแม้กระทั่งหาแฟนที่เป็นเจ้าของ
ภาษานั้นซะเลย
19. ทุ่มความสนใจ : พูดง่ายๆ ก็คือ หายใจเข้าออกก็ให้
เป็นภาษานัน้ เรียนรูภ้ าษานัน้ ๆ ทัง้ ในและนอกห้องเรียนอย่างจริงจัง
และเต็มที่ถึงขนาดถึงขนาดถ้าฝันได้ก็อาจฝันเป็นภาษานั้นๆ ด้วย
20. ปรึกษาผู้รู้ : ถ้ามีปัญหาหรือติดขัดอะไร ก็ต้อง
สอบถามครูผู้สอนหรือเจ้าของภาษานั้นทันที เพื่อทำ�ลายกำ�แพงที่
เป็นอุปสรรคในการเรียนออกไปให้เร็วที่สุด คุณจะได้ไม่ต้องสะดุด
อยู่นานเกินไปซึ่งนันอาจทำ�ให้คุณเกิดความเบื่อหน่ายได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : trickenglish.blogspot.com

หลักสูตรผู้บริหารการแพทย์และสาธารณสุข บพส. รุ่นที่ 4
จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำ�หรับหลักสูตรผูบ้ ริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุน่ ที่ 4 (บพส.4) ตอนนีเ้ ราก็ได้ทมี ผูบ้ ริหารทีเ่ ต็มเปีย่ ม
ไปด้วยความรู้ ความสามารถ ด้านการบริหารมาช่วยพัฒนาการทำ�งานและการให้บริการของสำ�นักการแพทย์มาอีก 1 รุ่นแล้ว แต่กว่าจะ
สำ�เร็จการอบรมมาได้ พวกเขาเองก็ต้องผ่านอะไรมาไม่น้อย เราจึงขอประมวลภาพตลอดการฝึกอบรมมาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างจุใจครับ
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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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