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สวั ส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น ในที่ สุ ด สารสำ � นั ก
การแพทย์ของเราก็เดินทางมาถึงฉบับที่ 4 ซึ่งเป็นฉบับสุดท้าย
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การแพทย์ ข องเรามี กิ จ กรรมมากมายจริ ง ๆ ซึ่ ง สารสำ � นั ก
การแพทย์ก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพเด็ดๆ กิจกรรมโดนๆ มาฝาก
ท่านผู้อ่านทุกท่านกันอีกเช่นเคย
เริม่ กันทีค่ อลัมน์คยุ กับผูบ้ ริหารซึง่ จะพาทุกท่านไปรูจ้ กั
กับศูนย์ Excellent Center ของโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นัก
การแพทย์ ตามติดมาด้วยคอลัมน์นโยบายสูค่ วามสำ�เร็จทีจ่ ะพา
ไปเกาะติดพิธีพุทธาภิเษกเสริมสิริมงคลองค์พระพุทธพรรณี
ศรีธรรมไภสัชและพระกริ่ง กทม. จากนั้นก็ไปทำ�ความรู้จักกับ
โรคไข้เลือดออกในเด็กจากคอลัมน์หมอในบ้าน พร้อมด้วยโรค
มือ เท้า ปาก จากคอลัมน์รทู้ นั โรค ก่อนจะไปส่งเสริมสุขภาพกัน
กับงาน Bangkok Health Fair 2012 และสุดท้ายทีไ่ ม่ควรพลาด
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เล่มปิดงบประมาณของเราช่างเต็มไปด้วยสาระความรูท้ อี่ ดั แน่น
มาเพื่อท่านผู้อ่านอย่างแท้จริง
สุดท้ายหวังว่าท่านผู้อ่านทุกท่านจะสนุกเพลิดเพลิน
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นย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
EXCELLENT ศูของสำ�นั
กการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
CENTER

รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักการแพทย์

“ฝันให้ไกล (ยังมีโอกาส) ไปให้ถึง”
ในยุคที่มีการพัฒนาเป็นไปอย่าง
ต่อเนือ่ งและรวดเร็วโดยเฉพาะทางเทคโนโลยี
ในด้านการรักษาพยาบาลและการให้บริการ
แก่ประชาชน พวกเราคงไม่สามารถปฏิเสธ
ได้วา่ โรงพยาบาลในสังกัดของสำ�นักการแพทย์
กรุงเทพมหานครต้องมีการพัฒนาและปรับตัว
ให้เข้ากับกระแสของสังคม ประเทศชาติ ภูมภิ าค
รวมทั้งของโลก ในฐานะที่รับผิดชอบงาน
ทางด้านศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ
คณะกรรมการวิจัยฯ คณะกรรมการแพทยศาสตร์ศึกษาฯ คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศของสำ�นักการแพทย์ จึงจะ
ขอเล่าสู่กันฟังถึงความก้าวหน้าและอนาคต
ที่ควรจะเป็นของการพัฒนาด้านต่างๆ แบบ
บูรณาการ เพื่อเป็นรากฐานอนาคตทิศทาง
ทางด้านวิชาการของสำ�นักการแพทย์ต่อไป
ในระยะก่อนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ศูนย์เป็นเลิศทางการแพทย์ของ
สำ � นั ก การแพทย์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ 7 ศู น ย์
เป็นของโรงพยาบาลกลาง 2 ศูนย์ได้แก่
ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์ผ่าตัดกระดูกและข้อ
โรงพยาบาลตากสิน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์
เวชศาสตร์มารดาและทารก ศูนย์เบาหวาน
ศู น ย์ โรคหลอดเลื อ ดสมองและสมองเสื่อม
และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 2 ศูนย์
ได้แก่ ศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ศูนย์
เวชศาสตร์ ก ารกี ฬ าและเวชศาสตร์ ฟ้ืน ฟู
จากการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ
ระดับสำ�นักการแพทย์ ในปีงบประมาณ 2555
ที่ผ่านมาพบว่าทุกๆ ศูนย์ฯ มีการพัฒนาขึ้น
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่ายินดีท่ี EXCELLENT
CENTER ในสั ง กั ด ฯ มี ก ารพั ฒ นาและมี
ศักยภาพทีจ่ ะต่อยอดให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ทีท่ ดั เทียมกับคณะแพทยศาสตร์ชนั้ นำ�ต่างๆ

ของประเทศได้ แ ก่ ศู น ย์ รั ก ษาและผ่ า ตั ด
ผ่านกล้อง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
และศูนย์จกั ษุวทิ ยา โรงพยาบาลกลาง โดยทัง้
2 ศูนย์มกี ารพัฒนาทางด้านการรักษาจนเป็น
ทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางจากประชาชนทัว่ ไป
ในส่วนของศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีการนำ�
เทคนิ ค การผ่ า ตั ด ผ่ า นกล้ อ งแบบไร้ แ ผล
(Notes, Natural Orifice Transluminal
Endoscopic Surgery) มาใช้และประสบ
ผลสำ�เร็จในผู้ป่วยทางสูติ-นรีเวช 5 ราย
นับเป็นรายงานแรกของประเทศไทย และ
ในอนาคตศูนย์รักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งได้รับ
งบประมาณสนั บ สนุ น ทางด้ า นเครื่ อ งมื อ
ผ่าตัดและอุปกรณ์ฝึกซ้อมจำ�ลองการผ่าตัด
ผ่านกล้องเสมือนจริง เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าว
ติ ด ตั้ง แล้ ว เสร็ จ จะเป็ น สถานฝึ ก อบรมแก่
แพทย์ แพทย์ประจำ�บ้านต่อยอด แพทย์
ประจำ�บ้านจากสถาบันอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของศูนย์จกั ษุวทิ ยา โรงพยาบาลกลาง
ก็ได้งบประมาณเพื่อจัดซื้อชุดอุปกรณ์ผ่าตัด
ตาด้วยเทคนิค LASIK ชุดใหม่ ซึง่ มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนและเมือ่ ดำ�เนินการติดตัง้ แล้ว คาดว่า
จะให้บริการแก่ประชาชนทัว่ ไปอย่างทันสมัย
ทัดเทียมนานาชาติและสามารถพัฒนาต่อยอด
ในการฝึกอบรมแพทย์ แพทย์ประจำ�บ้าน
ต่อยอดได้เป็นอย่างดีในอนาคต
นอกจากการพัฒนาในด้านเชิงลึก
ของความเป็นผู้นำ�ทางเทคโนโลยีด้านการ
รักษาของ 2 ศูนย์ดงั กล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศ
ของสำ�นักการแพทย์อีก 5 ศูนย์ก็ได้มีการ
พั ฒ นาทางด้ า นการบริ ก ารแบบองค์ ร วม

เป็นอย่างดีได้แก่ ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและ
ทารก ศูนย์เบาหวาน ศูนย์โรคหลอดเลือด
และสมองเสื่อม โรงพยาบาลตากสิน ศูนย์
ผ่ า ตั ด กระดู ก และข้ อ โรงพยาบาลกลาง
ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์ฟนื้ ฟู
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึง่ ทัง้ 5 ศูนย์
ที่กล่าวถึงนี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำ�กัดทางด้าน
สถานที่ บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ แต่ ก็ ยั ง สามารถผลั ก ดั น
ผลงานด้านการให้การบริการแก่ผปู้ ว่ ยได้อย่าง
ดีเยี่ยม อีกทั้งบางศูนย์ฯ ก็มีผลงานด้านการ
รักษาเป็นทีย่ อมรับในระดับประเทศ นับเป็น
การทุ่ ม เทและเสี ย สละของบุ ค ลากรของ
ส่วนราชการทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้แก่องค์กรและ
กรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี ซึง่ คาดว่าใน
อนาคตอันใกล้ การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
ทั้งหมดจะมีความสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สถานที่ บุคลากร การฝึกอบรมให้แก่บคุ ลากร
ทางการแพทย์ พยาบาล การสร้างงานวิจัย
ตลอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เป็นศูนย์กลางข้อมูลและการประยุกต์ใช้เพือ่
สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการแก่พน่ี อ้ ง
ประชาชนกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลกต่อไป
ในอนาคตและคงจะมีการเพิ่มจำ�นวนศูนย์
ความเป็นเลิศมากขึ้นจากโรงพยาบาลที่มี
ความพร้อม ซึง่ คาดว่าในปีงบประมาณ 2556
คงจะมีเพิม่ ขึน้ อีกอย่างน้อย 2 ศูนย์ ผมเชือ่ ว่า
ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครและพวกเราทุกๆ คน
ชาวสำ�นักการแพทย์ล้วนเอาใจช่วยเหล่า
ผูป้ ฏิบตั งิ านอยูอ่ ย่างเต็มที่ ถึงตอนนัน้ พวกเรา
ก็คงจะเปลีย่ นสำ�นวนใหม่เป็น
“ฝันซะไกล ไปจนถึง”เสียแล้ว
สารสำ � นั ก การแพทย์
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สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า ฯ
สยามบรมราชกุมารี
เสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก เสริมสิริมงคล
องค์พระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัชและพระกริ่ง กทม.

สำ�หรับผูท้ กี่ �ำ ลังติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้าง
ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน
อยูค่ งจะปลืม้ ใจกับข่าวนีอ้ ยูไ่ ม่นอ้ ย เมือ่ ล่าสุดวันที่ 12 กรกฎาคม
2555 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด า สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงเสด็จพระราชดำ�เนินไปทรงประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษก
พระพุทธพรรณี ศ รี ธ รรมไภสั ช ในโครงการจั ด สร้ า งพระเพื่ อ
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เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 84 พรรษา โดยมี ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และสำ�นัก
การแพทย์ ตลอดจนคณะกรรมการจัดสร้างพระฯ รวมถึงประชาชนเข้า
ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ กันอย่างเนืองแน่น
ก่อนอื่นต้องขอย้อนอดีตกันเสียเล็กน้อย เนื่องในโอกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 มูลนิธิกรุงเทพมหานคร 2552 จึงได้ดำ�เนิน
โครงการจัดสร้างพระเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยสร้างพระพุทธพรรณี
ศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม. ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ
มอบพระ ฯ ให้แก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทราที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน
ก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ เวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ แ ละโรงพยาบาลในเขต
บางขุนเทียนได้นำ�ไปสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล
ทัง้ นีพ้ ระทีท่ างกรุงเทพมหานครจัดสร้างประกอบด้วย พระพุทธ
พรรณีศรีธรรมไภสัช ซึ่งเป็นพระประธานที่จะประดิษฐานประจำ�อยู่ที่
โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว ฐานกว้าง 61 นิ้ว สูง
2.5 เมตร และมีการเชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มาประดิษฐานไว้บนฐานผ้าทิพย์ด้วย พร้อม
จัดสร้างขนาดจำ�ลองอีก 4 รูปขึ้นเป็นพระพุทธรูปบูชา

พิธีการเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 16.00 น. เมื่อ ม.ร.ว.
สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานครและสำ�นักการแพทย์ได้เข้าร่วมพิธสี วด
คาถาพุทธภิเษก นั่งปรกเจริญจิตตภาวนา โดยนิมนต์พระเกจิ
อาจารย์จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ มาสวดคาถาครั้งละ 20 รูป
จำ�นวน 5 ชุด
จากนัน้ เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ทรงเสด็จฯ มาถึงสถานที่ประกอบพิธี โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพ
มหานคร คณะผู้บริหารฯ กรรมการจัดสร้างพระ และข้าราชการ
เฝ้า ฯ รับเสด็จ ก่อนทีพ่ ระองค์จะเสด็จฯ ขึน้ สูพ่ ระอุโบสถวัดพระ
ศรีรัตนศาสดารามเพื่อประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกอันเป็นการ
เสริมสิริมงคล เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจึงเสด็จพระราชดำ�เนิน
กลับด้วยรถยนต์พระที่นั่ง ท่ามกลางข้าราชการและประชาชนที่
มาเฝ้ า ฯ รั บเสด็ จ ด้ ว ย
ความจงรักภักดี
สำ � หรั บ คนที่
พลาดการไปรับเสด็จใน
ครั้งนี้ก็ไม่ต้องเสียดาย
ไป เพราะสารสำ�นักการ
แพทย์ได้ประมวลภาพ
บรรยากาศในพิธีชนิดที่
ชมแล้ ว จะรู้ สึ ก เหมื อ น
อยู่ในเหตุการณ์จริงกัน
เลยมาฝากกันแล้วครับ
สารสำ � นั ก การแพทย์
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โรคมือ เท้า ปาก
ภัยระบาดร้ายของเด็กเล็ก
หาก ท่ า นเป็ น ผู้ ที่ ค อยติ ด ตาม

ข่าวสารบ้านเมืองมาอย่างต่อเนือ่ ง จะพบว่า
ในช่วงนี้คงไม่มีข่าวสุขภาพเรื่องไหนฮิตฮอต
ไปกว่ า การระบาดของโรคมื อ เท้ า ปาก
อีกแล้ว โดยโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพ
มหานคร ต้องสัง่ ปิดโรงเรียนไปแล้วกว่า 100
แห่ง สำ�นักการแพทย์ในฐานะผู้ดูแลด้าน
สุขภาพ และสาธารณสุขของชาว กทม. จึง
ขอนำ�เรื่องราวของโรคมือ เท้า ปาก นี้มาเล่า
สูก่ นั ฟัง เพือ่ ให้ทกุ ท่านทีม่ บี ตุ รหลานเป็นเด็ก
เล็ ก ๆ สามารถเตรี ย มการรั บ มื อ ได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้
โรคมือ เท้า ปาก มีสาเหตุจากเชื้อ
ไวรั ส ในกลุ่ ม Enterovirus โดยเฉพาะ
Enterovirus 71 ซึ่งทำ�ให้เกิดอาการรุนแรง
จนเสียชีวติ ได้ มีระยะฟักตัวของเชือ้ ประมาณ
3-5 วันหลังได้รับเชื้อ ส่วนมากจะพบใน
เด็กเล็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี และมักจะไม่แสดง
อาการป่วย หรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น อาการจะปรากฏเป็นตุ่มพองเล็กๆ
6 สารสำ � นั ก การแพทย์
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บนผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก
โดยทั่วไปจะปรากฏอาการอยู่ 3-5 วันแล้ว
หายไปเอง ทว่าในบางรายที่มีอาการรุนแรง
จะมีอาการทางสมองได้แก่ ชัก เกร็ง สั่น
และแขนขาอ่อนแรงเข้ามาร่วมด้วย
อันตรายทีต่ อ้ งใส่ใจเป็นพิเศษของ
โรคนี้คือ การแพร่กระจายอันรวดเร็วของ
เจ้าเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดย
ติดมากับมือ หรือ ภาชนะที่ใช้ร่วมกัน หรือ
อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำ�มูก น้ำ�ลาย น้ำ�จาก
ตุ่มพอง แผลในปาก และอุจจาระของผู้ป่วย
โดยเฉพาะในอุจจาระที่เชื้อโรคจะสามารถ

อยู่ได้นานเป็นเดือนเลยทีเดียว
การรักษาโรคมือ ปาก เท้า นัน้ ไม่มี
วิธีรักษาให้หายได้ในทันที จำ�เป็นต้องใช้
การรักษาแบบประคับประคองเพื่อบรรเทา
อาการ ต่างๆ เช่น รับประทานอาหารอ่อนๆ
ดื่มน้ำ�  และนอนพักผ่อนมากๆ กรณีทผ่ี ปู้ ว่ ย
มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงควรได้รบั การดูแล
รักษาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถานพยาบาลทีไ่ ด้
มาตรฐาน
ดังนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือ การดูแล
และป้องกันไม่ให้เกิดโรค ซึ่งสามารถทำ�ได้
หลายวิ ธี เริ่ม ตั้ง แต่ ก ารล้ า งมื อ ให้ ส ะอาด

อั น ตรายที่ ต้ อ งใส่ ใจเป็ น พิ เ ศษของโรคนี้ คื อ การแพร่ ก ระจายอั น รวดเร็ ว ของ
เจ้าเชือ้ ไวรัส ซึง่ สามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้โดยติดมากับมือ หรือ ภาชนะทีใ่ ช้รว่ มกัน หรือ
้ื
อาจปนเปอนอยู
่ในน้ำ�มูก น้ำ�ลาย น้ำ�จากตุ่มพอง แผลในปาก และอุจจาระของผู้ป่วย
ทั้งก่อนและหลังเตรียมอาหาร รวมถึงไม่ใช้
ช้อนกลาง หลอดดูด หรือแก้วน� 
ำ้ ร่วมกับผูอ้ น่ื
ไม่นำ�เด็กเล็กไปในที่ชุมชนสาธารณะที่ขาด
การระบายถ่ายเทอากาศที่ดี และหลีกเลี่ยง
ไม่ใกล้ชดิ หรือสัมผัสกับผูป้ ว่ ยเป็นโรค ส่วนวิธี
การควบคุมโรค ให้แยกผู้ป่วย และระวัง
สิ่งขับถ่ายของผู้ป่วย โดยต้องทำ�ลายเชื้อใน
สิ่งขับถ่ายด้วยวิธีการล้างทำ�ความสะอาด
อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ตลอดจนคอย
ติดตามดูแลอาการป่วยอย่างใกล้ชิด
อย่ า งไรก็ ต ามการควบคุ ม โรค
ด้วยวิธีการดังกล่าวทั้งหมดอาจยังไม่ได้ผล
เต็มประสิทธิภาพ เพราะจำ�เป็นต้องอาศัย
การควบคุมดูแลตนเองของประชาชนควบคู่
กันไปด้วย ทางสำ�นักการแพทย์จงึ มีค�ำ แนะนำ�
สำ�หรับการป้องกันเจ้าโรคระบาดร้ายนีม้ าฝาก
เพือ่ ให้ประชาชนทุกท่านปลอดภัยจากอันตราย
ของเจ้าโรคนี้กันทั่วหน้าครับ
พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรแนะนำ�สุข
อนามัยส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน และผู้ดูแล
เด็ก อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะเรื่องการรักษา
สุขอนามัยในการรับประทานอาหาร
ผู้ประกอบการในสถานเลี้ยงเด็ก
ควรดู แ ลสถานที่ ข องตนให้ ส ะอาด ถู ก
สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านสุขลักษณะ
ของสถานที่อย่างสม่ำ�เสมอ
โรงเรียนทัง้ ในระดับอนุบาล และ
ประถมศึกษา ควรให้ความรู้เรื่องโรคและ
ป้องกันตนเองเบื้องต้นแก่นักเรียน เพื่อให้
สามารถปกป้อง และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
แหล่งกำ�เนิดโรคได้
ผู้ ดู แ ลสระว่ า ยน้ำ � จำ � เป็ น ต้ อ ง
รักษาสุขลักษณะของสถานที่ตามประกาศ

ของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
หากสงสัยว่าเด็กมีอาการป่วยเป็น
โรคดังกล่าวให้แยกเด็กไม่ให้คลุกคลีใกล้ชิด
กับคนอื่น โดยอาจให้หยุดเรียนอยู่บ้านเพื่อ

ดูอาการก่อน ที่สำ�คัญคือต้องไม่ลืมจำ�กัด
สิ่งขับถ่ายของเด็กอย่างถูกสุขลักษณะด้วย
และหากเด็กมีอาการป่วยรุนแรงขึ้น เช่น
ไม่ยอมรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำ� ให้รีบ
พาไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยทันที
สารสำ � นั ก การแพทย์
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ภั ย ร้ า ย ใ ก ล้ ตั ว เ ด็ ก

นายแพทย์สุรชัย ภูพิพัฒน์ผล
พบ. วว.กุมารเวชศาสตร์  
อว.เวชศาสตร์ครอบครัว
นายแพทย์ชำ�นาญการ  
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  

เมื่ อ เด็ ก ไม่ ส บายมี ไข้ สู ง พ่ อ แม่
มักจะรีบพามาหาหมอและสอบถามว่า “ลูก
เป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า?” หมอก็มักจะ
ถามกลั บ ไปว่ า ไข้ เ ลื อ ดออกเป็ น อย่ า งไร?
บางรายก็ไม่ทราบ บางรายพอทราบบ้าง แต่
ข้อมูลก็ยังคลาดเคลื่อนไป วันนี้จึงถือเป็น
โอกาสดีที่เราจะมาทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคกันอย่างถูกต้องผ่านคอลัมน์กา้ วทันโรคนี้

ไข้เลือดออก...เกิดได้อย่างไร ?

ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) เป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็น
พาหะนำ�โรค (Aedes aegypti) นับว่าเป็น
ปั ญ หาสำ � คั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข ที่ มี ผู้ ป่ ว ย
ในแต่ละปีเป็นจำ�นวนมากและมีแนวโน้ม
8 สารสำ � นั ก การแพทย์
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(Dengue hemorrhagic fever)

จะเพิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการ
รุน แรงอาจเกิ ด ภาวะช็ อ กและเสี ย ชี วิ ต ได้
อย่ า งรวดเร็ ว หากไม่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย
และดูแลรักษาอย่างถูกต้อง โรคนี้เกิดจาก
การติดเชื้อไวรัสเดงกี ซึ่งมีทั้งหมด 4 ชนิด
เมื่อมีการติดเชื้อชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วก็จะมี
ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ เชื้ อ ไวรั ส ชนิ ด นั้ น อย่ า งถาวร
ตลอดชีวิต และจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส
เดงกีอีก 3 ชนิดในช่วงระยะสัน้ ๆ ด้วย แต่วา่
หากเกิดการติดเชื้อซ้ำ�  (secondary infection) จากไวรัสคนละชนิดจากการติดเชื้อ
ครั้งแรก (primary infection) ก็สามารถ
ทำ � ให้ เ กิ ด โรคไข้ เ ลื อ ดออกขึ้ น ได้ อี ก ทั้ ง นี้
ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยอืน่ ๆ อีกหลายประการทีส่ �ำ คัญ
เช่น อายุและภูมคิ มุ้ กันของผู้ป่วย

ออกหากินในเวลากลางวัน ตามบ้านเรือน
และโรงเรียน มักหลบซ่อนตัวในที่มืด ชอบ
วางไข่ตามภาชนะทีม่ นี �้ำ ขัง (น�้ำ นิง่ ) เช่น ยาง
รถยนต์ กะลา กระป๋อง จานรองขาตู้กับข้าว
จานรองกระถางต้นไม้ แต่ไม่ชอบวางไข่ใน
ท่อระบายน� 
ำ้ ห้วย หนอง คลอง บึง ทีม่ นี �ำ้ ไหล
ตลอดเวลา

ใครสามารถเป็นไข้เลือดออก
ได้บ้าง?

ไข้ เ ลื อ ดออกสามารถเกิ ด ได้ ใ น
ทุกกลุ่มอายุ ส่วนใหญ่มักจะเป็นในช่วงอายุ
5-14 ปี แต่ ก็ มี ร ายงานว่ า ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ ายุ
มากกว่า 15 ปี มีแนวโน้มการติดโรคสูงขึ้น
จากข้อมูลที่ผ่านมาพบผู้ป่วยตั้งแต่ 16 วัน
ถึ ง 72 ปี ดั ง นั้ น หากผู้ ป่ ว ยมี ไข้ สู ง ที่ ยั ง
ไข้เลือดออก เกิดในช่วงไหน...! ไม่ทราบสาเหตุทแี่ น่นอนแพทย์และบุคลากร
โรคนี้ระบาดในฤดูฝนหรือช่วงเดือน สาธารณสุ ข จึ ง จำ � เป็ น ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง โรค
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ยุงลายชอบ ไข้เลือดออกไว้ในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุด้วย

ไข้เลือดออก...มีอาการอย่างไร
บ้าง?

การติ ด เชื้ อ ไวรั ส เดงกี ส่ ว นใหญ่
จะไม่ปรากฏอาการ สำ�หรับรายที่มีอาการ
ส่วนใหญ่มักจะไม่รุนแรง โดยจะแบ่งได้เป็น
3 กลุ่ม ดังนี้
-ไข้ ไวรั ส พบในผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่
มีไข้ 2-3 วัน อาจมีผื่น อาการคล้ายคลึงกับ
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอื่นๆ
-ไข้ เ ดงกี มั ก พบในเด็ ก โตหรื อ
ผู้ใหญ่ อาการคือมีไข้สูงร่วมกับปวดศีรษะ
ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนือ้ ปวดกระดูก
และข้อ (break bone fever) และมีผื่นขึ้น
มักพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก บางรายอาจมี
จุดเลือดออกทีผ่ วิ หนัง หากตรวจเลือดจะพบ
ว่ามีเม็ดเลือดขาวต�่ำ (น้อยกว่า 5,000 เซลล์/
ลบ.มม.) ส่วนบางรายอาจมีเกล็ดเลือดต่ำ�ได้
-ไข้ เ ลื อ ดออกเดงกี มี อ าการ
ทางคลิ นิ ก ค่ อ นข้ า งชั ด เจนโดยจะมี ไข้ สู ง
ร่วมกับอาการเลือดออก ตับโต และมีภาวะช็อก
ในรายทีอ่ าการรุนแรง ลักษณะเฉพาะทีส่ �ำ คัญ
คือมีเกล็ดเลือดต�่ำ และมีการรัว่ ของพลาสมา
ซึ่งหากมีการรั่วออกไปมากผู้ป่วยจะมีภาวะ
ช็อกเกิดขึ้นที่เรียกว่า dengue shock syndrome การตรวจจะพบมีระดับความเข้มข้น
ของเลือดสูงขึน้ มีน�้ำ ในช่องปอดและช่องท้อง
การดำ�เนินโรคของไข้เลือดออก
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือระยะไข้ ระยะวิกฤต/
ช็อก และระยะฟื้นตัว
-ระยะไข้ ทุกรายจะมีไข้สูงเฉียบ
พลัน ส่วนใหญ่จะสูงกว่า 38.5 องศาเซลเซียส
หรืออาจสูงถึง 40-41 องศาเซลเซียส บางราย
อาจมีอาการชักจากไข้โดยเฉพาะในเด็กที่
เคยมีประวัติชักมาก่อน หรือในเด็กเล็กอายุ
น้อยกว่า 18 เดือน ผู้ป่วยจะมีหน้าแดง ปวด
ศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว
และมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ที่
พบบ่อยคือ เบือ่ อาหาร อาเจียน บางรายอาจ
ปวดท้ อ งและปวดที่ ช ายโครงขวาเมื่ อ
เข้าระยะที่ปรากฏอาการตับโต ส่วนใหญ่จะ

มีไข้ลอยประมาณ 2-7 วัน บริเวณที่พบ
อาการเลือดออกบ่อยที่สุดคือ ผิวหนัง หาก
อาการเข้าขัน้ รุนแรงอาจปรากฏอาการอาเจียน
และถ่ายอุจจาระเป็นเลือดซึ่งจะมีสีดำ�
- ระยะวิกฤต/ช็อก เป็นระยะที่มี
การรั่ ว ของพลาสมา พบทุ ก รายในผู้ ป่ว ย
ไข้เลือดออก โดยจะมีระยะเวลาประมาณ
24-48 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะเกิด เมื่อไข้เริ่ม
ลดลง ความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับปริมาณการ
รั่วของพลาสมา ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะช็อก
(hypovolemic shock) เริ่มเกิดได้ตั้งแต่
วันที่ 3 ของโรค (ถ้ามีไข้ 2 วัน) หรืออาจเกิด
ในวันที่ 8 ของโรค (ถ้ามีไข้ 7 วัน) ผู้ป่วยจะ
มีอาการทรุดลง ประกอบกับอาการกระสับ
กระส่าย มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว ความดัน
โลหิตลดลง แม้ในระยะแรกผู้ป่วยจะรู้สติดี
พูดรู้เรื่อง กระหายน้ำ� แต่หากไม่ได้รับการ
รักษาอย่างถูกต้อง ผิวหนังจะเริ่มเย็นชื้น
จั บ ชี พ จรหรื อ วั ด ความดั น ไม่ ไ ด้ จนเข้ า สู่
ระยะท้ายๆ ของโรค การรับรู้สติเปลี่ยนไป
และเสียชีวิตภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังเริ่ม
ภาวะช็อก สำ�หรับรายที่ไม่รุนแรง ผู้ป่วย
จะมี ชีพจรเร็วขึ้นและมี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ของความดันโลหิตเพียงเล็กน้อย เมื่อได้รับ
น้ำ�เกลือแร่ทดแทนอาการก็จะดีขึ้นอย่าง
รวดเร็ว
-ระยะฟื้นตัว ในรายที่ไม่รุนแรง
ผู้ป่วยจะฟื้นตัวค่อนข้างเร็ว ชีพจรจะช้าลง
และแรงขึ้น ความดันโลหิตปกติ ปริมาณ
ปั ส สาวะออกมากขึ้ น มี ค วามรู้ สึ ก อยาก
รับประทานอาหาร ในกรณีที่ช็อกถ้าได้รับ
การรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมอย่างทันท่วงที
ก็ จ ะฟื้น ตั ว ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว โดยกิ น เวลา
ประมาณ 2-3 วัน
โดยสรุ ป ระยะเวลาทั้ ง หมดของ
โรคไข้ เ ลื อ ดออกที่ ไ ม่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ น
ประมาณ 7-10 วัน

ไข้เลือดออก...ดูแลรักษาอย่างไร?

การดูแลรักษาจะแตกต่างไปตาม
ระยะของโรค

ยุงลายชอบออกหากิน
ในเวลากลางวั น ตาม
บ้านเรือน และโรงเรียน
มักหลบซ่อนตัวในที่มืด
ชอบวางไข่ตามภาชนะ
ที่มีน้ำ�ขัง (น้ำ�นิ่ง) เช่น
ย า ง ร ถ ย น ต์ ก ะ ล า
กระป๋อง จานรองขาตู้
กับข้าว จานรองกระถาง
ต้นไม้ แต่ไม่ชอบวางไข่
ในท่ อ ระบายน้ำ �  ห้ ว ย
หนอง คลอง บึ ง ที่มี
น้ำ�ไหลตลอดเวลา
สารสำ � นั ก การแพทย์
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- ระยะไข้
• การลดไข้ ห้ามให้ยาแอสไพริน
และยากลุม่ ลดการอักเสบทีไ่ ม่ใช่สเตียรอยด์
(NSAID)
• การให้ได้รับอาหาร สารน้ำ�และ
เกลื อ แร่ ควรหลี ก เลี่ ย งอาหารที่ มี สี แ ดง
น�ำ้ ตาล ดำ� เพราะเมือ่ อาเจียนหรือถ่ายออกมา
อาจทำ�ให้สับสนว่าเป็นอาหารที่กินเข้าไป
หรือเลือดที่ออกในทางเดินอาหาร
• การรักษาตามอาการ
• การตรวจติดตามและการแนะนำ�
อาการอันตรายของโรคไข้เลือดออกทีต่ อ้ งนำ�
ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทันที เช่น มีอาการ
เลวลงเมือ่ ไข้ลด เลือดออกผิดปกติ อาเจียนมาก
ปวดท้องมาก ซึม มีอาการช็อก พูดไม่รู้เรื่อง
เพ้อเอะอะโวยวาย เป็นต้น

10 สารสำ � นั ก การแพทย์
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เส้ น เลื อ ด ให้ ผู้ ป่ ว ยพั ก ผ่ อ นอย่ า งเต็ ม ที่
หลี ก เลี่ ย งการกระทบกระแทก ห้ า มทำ �
หัตถการที่รุนแรง ผู้ป่วยที่เป็นเด็กจะฟื้นตัว
เร็วกว่าผู้ใหญ่ที่อาจมีอาการอ่อนเพลียนาน
หลายสัปดาห์ก่อนที่จะมีอาการเป็นปกติ

จะป้องกันไข้เลือดออกอย่างไรดี ?
- ระยะวิกฤต/ช็อก ผูป้ ว่ ยมักได้รบั
การรักษาภายในโรงพยาบาลเพือ่ ตรวจติดตาม
การรั่ ว ของพลาสมา เฝ้ า ระวั ง ภาวะช็อก
ภาวะเลือดออกและภาวะแทรกซ้อน อื่นๆ
ในบางรายอาจต้องรับไว้รกั ษาในหออภิบาล
ผู้ป่วยหนัก (ICU)
-ระยะฟื้นตัว ในระยะนี้ผู้ป่วยมัก
จะมีอาการดีขึ้น ควรหยุดให้น้ำ�เกลือทาง

คือ

การป้องกันง่ายๆ มีอยู่ 2 แนวทาง

• อย่างแรก คือ “ถ้าไม่มียุงลาย ก็
ไม่มโี รคไข้เลือดออก” เพราะไข้เลือดออกจะ
ไม่สามารถแพร่เชื้อสู่เราได้เมื่อขาดพาหะ
นำ�โรค
• ส่วนการป้องกันอีกทางหนึ่งนั้น
ก็คือ “ไม่โดนยุงลายกัด ก็ไม่เป็น” ดังนั้น
จึงควรดูแลตัวเองให้หา่ งไกลจากยุงลาย ด้วย
การนอนกางมุ้งหรือจะหาอะไรครอบคลุม
อย่าให้ยุงกัดได้ และควรดูแลสถานที่ให้มี
แสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวก
เพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่ *
รายละเอียด *
การกำ�จัดลูกนํ้ายุงลายนั้น กำ�จัด
ในช่วงทีเ่ ป็นลูกนาํ้ จะทำ�ได้งา่ ยกว่าการวิง่ ไล่
ตบตัวยุงกว่าเป็นไหนๆ ซึ่งยุงลายนั้นจะไข่
ในนํ้าใสค่อนข้างสะอาด (ไม่ไข่ในนํ้าเน่า) ที่
ขังนิง่ เพียงแค่ทกุ บ้านร่วมมือกันกำ�จัดแหล่ง
เพาะพันธุย์ งุ ลายภายในบ้านและรอบๆ บ้าน
ทุก 7 วัน ก็จะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออก
ได้แล้ว

สนพ.
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

Research
HELLO

สัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2555 สนพ.
ลุล่วง บุคลากรปลื้มเรียนรู้การบริหาร
จัดการภัยพิบัติ

เวียนมาอีกเป็นครั้งที่ 10 แล้วสำ�หรับการ
สัมมนาวิชาการประจำ�ปีของสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพ
มหานคร หลังจากเมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน
2554 ทีผ่ า่ นมา กรุงเทพมหานครต้องกลายเป็นพืน้ ที่
ประสบอุทกภัยซึ่งได้สร้างผลกระทบอันหนักหน่วง
ในด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่
สำ�นักการแพทย์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านสาธารณสุขของชาว กทม. จึงจำ�เป็นต้องเรียนรู้
และเตรียมพร้อมในด้านมาตรการขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
รวมไปถึงเตรียมแผนรองรับสำ�หรับสถานการณ์ฉกุ เฉิน
และภัยพิบตั ทิ อ่ี าจเกิดขึน้ ได้ในทุกขณะ เพือ่ ให้สามารถ
ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
และมีประสิทธิภาพ
ด้วยเหตุนส้ี �ำ นักการแพทย์จงึ ได้เลือก Theme
ของการสัมมนาวิชาการประจำ�ปีครั้งนี้ เป็นเรื่อง
“ภัยพิบัติ...จากวิกฤติสู่โอกาส” เพื่อให้ความรู้ด้าน
การเผชิ ญ กั บ ภั ย พิ บั ติ ต่ า งๆ แก่ ผู้ เข้ า สั ม มนาผ่ า น

กิจกรรมทางวิชาการมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
เป็ น การบรรยาย การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์
การประกวดผลงานวิ จั ย ผลงานวิ ช าการ และ
ผลงานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก าร ตลอดจนการ
นำ � เสนอนวั ต กรรมใหม่ ใ นรู ป แบบการนำ � เสนอ
ปากเปล่ า ทั้ ง ในภาคภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ
รวมทัง้ การนำ�เสนอในรูปแบบโปสเตอร์ ซึง่ ถือเป็นการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการให้แก่บุคลากรในสังกัด
อีกทั้งยังมีบุคลากรภายนอกสังกัด กทม. ได้เข้าร่วม
การประกวดด้วย โดยสัมมนานีไ้ ด้จดั ขึน้ เป็นเวลา 2 วัน
คือวันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ตัง้ แต่เวลา 08.0016.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ผูเ้ ข้าร่วม
การสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ
ปฏิบัติงาน-ระดับบริหารสังกัดสำ�นักการแพทย์ และ
สำ�นักอนามัย รวมทั้งบุคคลภายนอกข้างต้น ที่ได้ให้
ความสนใจและตอบรั บ เข้ า ร่ ว มการสั ม มนาเป็ น
จำ�นวนมาก

สารสำ � นั ก การแพทย์
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พิธีเปิดการสัมมนาเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 08.30 น. ของ
วันที่ 30 สิงหาคม 2555 ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทาง
มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชา โดยมีท่านรองปลัดกรุงเทพ
มหานครเป็นผู้กล่าวรายงานและมอบของที่ระลึกแด่ท่านประธาน
หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ท่านรองปลัดฯ และคณะผู้บริหารสำ�นัก
การแพทย์ ก็น�ำ ท่านผูว้ า่ ฯ เยีย่ มชมบรรยากาศรอบงาน ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขทีน่ า่ สนใจ รวมไปถึง
บริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มาเปิดบู้ธแสดงผลิตภัณฑ์กันอย่างคับคั่ง
จากนั้นไม่นาน พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ ท่านผู้รองว่าราชการ
กรุงเทพมหานครก็เดินทางมาสมทบด้วยเช่นกัน ด้านการสัมมนา
ในห้องราชาของวันที่ 30 เป็นการสัมมนาในหัวข้อ “มาตรฐาน
JCI กับการจัดการภัยพิบัติ” โดย นพ.สมพร
คำ�ผง ที่ปรึกษาอาวุโส Health care
expert ผู้เชี่ยวชาญจาก JCI และ
สรพ. ต่ อ ด้ ว ยช่ ว งเวลา Luncheon Symposium ในหัวข้อ
“ภัยพิบตั กิ บั องค์การเภสัชกรรม”
เภสัชกรนิภาพร ชาตะวิริยะพันธ์
ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยการตลาดและ
การขาย องค์การเภสัชกรรม ปิดท้าย
การสัมมนาในวันนี้ด้วยหัวข้อ “การจัดการ
ภัยพิบัติ” โดย รศ. ดร. ทวิดา กมลเวชช์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด้วยความรู้ ความเช่ี่ยวชาญ รวมถึง
ประสบการณ์ของวิทยากร ทำ�ให้การสัมมนาในวันแรกผ่านพ้นไป
ด้วยสาระน่ารู้ หลักการที่จำ�เป็น ในเรื่องภัยพิบัติ นอกจากนี้ในช่วง
บ่ายยังมีการประกวดโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดย
ผูป้ ระกวดแต่ละรายได้น�ำ เสนอโปสเตอร์ของตนเพือ่ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินหาผู้ได้รับรางวัลซึ่งจะประกาศผลในวันรุ่งขึ้น
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 การสัมมนายังคงดำ�เนินไปด้วย
ความเข้มข้นทั้งในเนื้อหาสาระและความรู้ที่น่าสนใจอีกเช่นเคย
โดยหัวข้อแรกของช่วงเช้าเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Disaster Risk
in Bangkok...อุทกภัย โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำ�นวยการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ดุษฎีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต ก่อนจะ
เป็นช่วงของการประกวดการนำ�เสนอผลงาน (Oral Presentation)
ซึง่ จะแบ่งออกเป็น 5 ห้องย่อย ตามแต่หวั ข้อทีก่ �ำ หนดไว้ ประกอบด้วย
1.  ห้องพัชราวดี เป็นผลงานด้านพัฒนาคุณภาพ
2.  ห้องพัชราวดี 2 เป็นผลงานวิจัยของแพทย์/เภสัชกร
3.  ห้องพัชราวดี 3 เป็นผลงานวิจัยของทันตแพทย์/
นักกายภาพบำ�บัด/พยาบาลวิชาชีพ
4.  ห้องพัชราภา เป็นผลงานด้าน Unit Cost
ของโรงพยาบาลในสังกัด
5.  ห้องราชา
เป็นการนำ�เสนอในภาคภาษาอังกฤษ
12 สารสำ � นั ก การแพทย์
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หลังจากนั้น ในช่วงรับประทานอาหาร จะเป็น Luncheon
Symposium ในหัวข้อ การบริการจัดการห้องไตเทียม และการบริหาร
ยา ETO ในภาวะน้ำ�ท่วม” โดย พญ. ชัญชนา บุญญไกร นายแพทย์
ชำ�นาญการพิเศษ โรงพยาบาลตากสิน ต่อด้วยหัวข้อ “แผ่นดินไหว
ภัยใกล้ตัว...ที่น่ากลัว” โดย รศ. ดร. ปัญญา จารุศิริ รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปิดท้ายด้วยหัวข้อ “Urban
Medecine” โดย นพ. วิสุทธิ์ อนันต์สกุลวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงาน
สูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
จากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงของการประกาศผลการประกวดซึ่งได้
รับเกีียรติจาก นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์
เป็นผูม้ อบรางวัล ปรากฏว่า รางวัลที่ 1 Poster Presentation ผูไ้ ด้รบั
รางวัลคือ นายธีรพันธุ์ สุวรรณยอด นายช่างเทคนิคชำ�นาญงานสังกัด
โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กับผลงาน อุปกรณ์ตรวจ
วัดกระแสไฟฟ้ารั่วในน้ำ� ด้านผลการประกวด Oral Presentation

สนพ.
สัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2555 สนพ.
ลุล่วง บุคลากรปลื้มเรียนรู้การบริหาร
จัดการภัยพิบัติ

ทั้ง 5 ห้อง ผลการประกวดเป็นดังนี้
1. ห้องพัชราวดี (ห้องพัฒนาคุณภาพ) รางวัลที่ 1 เรื่อง
“กระบวนการพัฒนาระบบบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจในภาวะ
วิกฤต” นำ�เสนอโดย ผศ. นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร จากโรงพยาบาล
ศิริราช
2. ห้องพัชราวดี 2 (ห้องวิจัยแพทย์/เภสัชกร) รางวัล ที่ 1
เรือ่ ง “การเปรียบเทียบความเพียงพอของเยือ่ บุโพรงมดลูกทีไ่ ด้จาก
การใช้ Manual vacuum aspiration กับการใช้อุปกรณ์ขูดมดลูก
ชนิดโลหะในผูป้ ว่ ยทีม่ เี ลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูก” นำ�เสนอโดย
นพ. พิสิฐ บูรณวโรดมกุล จาก โรงพยาบาลกลาง
3. ห้องพัชราวดี 3  (ห้องวิจยั ทันตแพทย์ / นักกายภาพบำ�บัด
/พยาบาลวิชาชีพ) รางวัลที่ 1 เรื่อง “ผลของเสียง
จังหวะการเต้นของหัวใจต่อระยะเวลาการ
หลับในทารกเกิดก่อนกำ�หนด” นำ�เสนอ
โดยคุ ณ สมจิ ต วรรณขาว จาก
โรงพยาบาลตากสิน
4. ห้องพัชราภา (ห้อง Unit
Cost) รางวัลที่ 1 เรื่อง “การ
วิเคราะห์ตน้ ทุนการให้บริการผูป้ ว่ ย
โรงพยาบาลกลาง ปีงบประมาณ
2553” นำ�เสนอโดย ทันตแพทย์
สมเกี ย รติ อุ ด มไพบู ล ย์ สุ ข จาก
โรงพยาบาลกลาง
5. ห้องราชา (ห้องภาษาอังกฤษ) รางวัลที่ 1 เรื่อง
“Correlation between Fluorescein Angiography and Spectral
Domain Optical Coherence Tomography in the Diagnosis
of Cystoid Macular Edema”
นำ�เสนอโดย นพ. ธีระพัฏ จิตต์พลู กุศล
จากโรงพยาบาลกลาง
ภายหลั ง มอบรางวั ล ท่ า น
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์ได้ทำ�พิธี
ปิดการสัมมนา ซึ่ ง ได้ ก ล่ า วขอบคุณ
คณะทำ�งานทุกชุดทีร่ ว่ มกันจัดงานครัง้ นี้
ขึน้ มา รวมถึงบุคลากรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุ ก คนที่ ไ ด้ ล งทุ น ลงแรงสร้ า งสรรค์
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพและเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการ
แพทย์และสาธารณสุขเช่นนี้ออกมา
และหวังว่าบุคลากรทุกท่านจะสามารถ
นำ � ความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ หม่ ๆ
ที่ ไ ด้ ไปปรั บ ประยุ ก ต์ ใช้ กั บ งานที่
รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่ิอนให้องค์กร
สามารถรั บ มื อ กั บ ภั ย พิ บั ติ ที่ อ าจจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
สารสำ � นั ก การแพทย์
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นวั ต กรรมทั น โลก

เวชศาสตร์ นิ ว เคลี ย ร์

กั บ ค ว า ม ห วั ง ใ น ก า ร พิ ชิ ต ม ะ เ ร็ ง ร้ า ย
โดย นพ.ธฤต แตระกุล

พ.บ., ป.ชั้นสูง (รังสีวิทยา), ว.ว.(เวชศาสตร์นิวเคลียร์), น.บ.
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ สังกัดโรงพยาบาลกลาง

“มะเร็ง” เป็นโรคทีท่ กุ คนต่างหวาดกลัวและไม่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ กับ

ตนเอง โดยปัจจุบนั ได้มคี วามพยายามอย่างมากมายทีจ่ ะหาวิธพี ชิ ติ โรคมะเร็งร้าย
ตัง้ แต่การใช้วธิ คี ดั กรองแบบต่างๆ เพือ่ ตรวจหาเซลล์มะเร็งตัง้ แต่ระยะแรกๆ รวม
ถึงการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งใน
ระยะต่างๆ ซึ่ง “เวชศาสตร์นิวเคลียร์” ก็เป็นสาขาทางการแพทย์แขนงหนึ่งที่มี
บทบาทสำ�คัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในความพยายามที่จะเอาชนะโรคร้ายนี้

เวชศาสตร์นิวเคลียร์คืออะไร?

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ คือ การตรวจวินิจฉัยโรคโดยการ
ให้สารกัมมันตรังสีหรือสารเภสัชรังสีปริมาณเพียงเล็กน้อยเข้าสู่
ร่างกายของผูป้ ว่ ย โดยสารดังกล่าวจะถูกตรวจพบด้วยเครือ่ งถ่ายภาพ
แบบจำ�เพาะ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ภาพที่
ถูกต้อง แม่นยำ�ในการบอกตำ�แหน่งของโรค สามารถบ่งบอกข้อมูล
ทั้งทางโครงสร้างและการทำ�งานของอวัยวะต่างๆ ได้พร้อมๆ กันใน
การถ่ายภาพเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีการนำ�สารกัมมันตรังสี
หรือสารเภสัชรังสีมาใช้รกั ษาโรคหลายๆ ชนิด เช่น โรคต่อมไทรอยด์
เป็นพิษ โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ อย่างได้ผลดีอีกด้วย

เครื่องมือทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์

กระดูกบางและกระดูกพรุน
เครือ่ ง Thyroid uptake เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ตรวจปริมาณ
การจับสารไอโอดีนรังสีทตี่ อ่ มไทรอยด์ เพือ่ วินจิ ฉัยความผิดปกติของ
ต่อมไทรอยด์หลายชนิด เช่น ต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ต่อมไทรอยด์
อักเสบ เป็นต้น
เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมา (Gamma camera) เป็น
เครื่องมือที่สามารถถ่ายภาพสารเภสัชรังสีที่กระจายตัวในอวัยวะ
ที่ต้องการตรวจของผู้ป่วย โดยภาพที่ได้จะเป็นภาพสองมิติ และยัง
สามารถนำ�ผลมาวิเคราะห์และคำ�นวณผลเป็นค่าตัวเลขได้ผา่ นระบบ
คอมพิวเตอร์
เครื่อง Single photon emission computed tomography (SPECT) เป็นเครือ่ ง gamma camera ชนิดทีส่ ามารถ
สร้างภาพเป็นภาพสามมิติได้ในลักษณะเดียวกับภาพจากเครื่อง CT
ทำ�ให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดชัดเจนขึ้น
เครื่องเพทซีที (Positron emission tomography/
Computed tomography: PET/CT) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจ
ความผิ ด ปกติ ใ นระดั บ ขบวนการพื้ น ฐานทางชี ว เคมี ข องเซลล์
ในร่างกาย

เครื่องเพทซีที (PET/CT) ดีอย่างไร?

เครื่องเพทซีที เป็นเครื่องมือที่สำ�คัญและทันสมัยที่สุด
เครือ่ ง Bone mineral densitometry เป็นเครือ่ งตรวจ ในปัจจุบนั ในการถ่ายภาพเพือ่ ค้นหาการมีอยู่ ตลอดจนบอกถึงความ
วัดมวลกระดูกตามตำ�แหน่งต่างๆ ในร่างกาย เพื่อวินิจฉัยภาวะ รุนแรงของโรคหลายชนิด เช่น โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบ
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หัวใจ รวมถึงโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ เครื่องเพทซีทีเป็น
เครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีส่ ดุ ในการตรวจติดตามการกลับมาของโรค
มะเร็ง เนื่องจากภาพถ่ายจากเครื่องเพทซีทีจะแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมีและทางกายภาพในร่างกายและเนื้อเยื่อ
ต่างๆ ตลอดถึงในเซลล์มะเร็งได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ�

เวชศาสตร์นิวเคลียร์กับบทบาทในการรักษา
โรคมะเร็ง

เนื่องจากเครื่องเพทซีที สามารถวินิจฉัยได้ถึงการทำ�งาน
ของอวัยวะที่ผิดปกติไปจากโรคมะเร็งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ� 
นอกเหนือไปจากความผิดปกติทางกายภาพทีม่ กั ตรวจพบได้ชา้ กว่า
ดังนัน้ เวชศาสตร์นวิ เคลียร์จงึ มีบทบาททัง้ ในการช่วยบ่งบอกตำ�แหน่ง
เริ่มต้นของโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ตรวจด้วยวิธีอื่นไม่พบ บอกระยะ
ของโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำ� ทำ�ให้แพทย์ตดั สินใจเลือกวิธกี ารรักษา
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งยังสามารถวินิจฉัยการหายหรือการ
หลงเหลืออยู่ของโรคหลังสิ้นสุดการรักษาได้ และยังสามารถตรวจ
พบการกลับเป็นซ้ำ�ของโรคได้แต่เนิ่นๆ ทำ�ให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา

ซ้ำ�อย่างรวดเร็ว เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีการนำ�การตรวจเพทซีที
มาใช้ร่วมกับการตรวจรักษาโรคมะเร็งหลากหลายชนิดซึ่งได้ผล
เป็นที่น่าพอใจ เช่น มะเร็งศีรษะและคอ มะเร็งต่อมไทรอยด์ มะเร็ง
ปอด มะเร็งต่อมน้ำ�เหลือง มะเร็งเต้านม มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ เป็นต้น
นอกจากนีเ้ วชศาสตร์นวิ เคลียร์ยงั มีบทบาทในการวินจิ ฉัย
การกระจายของโรคมะเร็งมายังกระดูกด้วยการสแกนกระดูก (Bone
scan) การบรรเทาอาการปวดกระดูกจากโรคมะเร็งโดยใช้สารเภสัช
รังสี (Palliative bone pain) การรักษาโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วย
สารไอโอดีนรังสี (I-131) หรือการตรวจติดตามการทำ�งานของหัวใจ
(Gated blood pool) ภายหลังจากการได้รบั ยาเคมีบ�ำ บัดบางชนิด
เป็นต้น
นอกเหนื อ จากการตรวจโรคมะเร็ ง แล้ ว เวชศาสตร์
นิวเคลียร์ยงั สามารถตรวจความผิดปกติของการทำ�งานของระบบ
อวัยวะต่างๆ ได้อกี มากมาย เช่น ความผิดปกติของระบบประสาท
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหารและ
ขับถ่าย ระบบโครงกระดูก ระบบปัสสาวะ เป็นต้น
สารสำ � นั ก การแพทย์
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จิรโชติ ปิ่นแก้ว

นักประชาสัมพันธ์ สำ�นักการแพทย์
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สุขภาพถือเป็นเรื่องสำ�คัญลำ�ดับต้นๆ ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ทว่าใน
ยุคสังคมแห่งการแข่งขันเช่นในปัจจุบันอาจทำ�ให้หลาย ๆ คนหมกมุ่นอยู่กับงาน
หรือสิ่งอื่นๆ รอบตัว จนลืมดูแลสุขภาพของตนเองกันอยู่บ่อยครั้ง
กรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงช่องว่างทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่าว ทัง้ ยังตระหนัก
และเข้าใจดีถึงปัญหาดังกล่าว จึงเรียกรวมพลังหน่วยงานในสังกัดที่มีหน้าที่ดูแล
คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนมาร่วมกันจัดงานมหกรรมแห่งสุขภาพ
กรุงเทพฯ หรือ Bangkok Health Fair ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
สุขภาพของประชาชนผ่านกิจกรรมในพืน้ ทีใ่ กล้บา้ นซึง่ สะดวกในการเดินทางมา
รับบริการคุณภาพจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อ
สนับสนุนนโยบาย “ทัง้ ชีวติ เราดูแล” ของท่านผูว้ า่ ราชการ ม.ร.ว.สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร
โดยมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนชาวเมืองหลวงตระหนักถึงความสำ�คัญและความ
จำ�เป็นของการรักษาสุขภาพที่ดีซึ่งสามารถสร้างและเริ่มต้นได้ด้วยตนเองควบคู่
ไปกับการพัฒนาบริการด้านการแพทย์ในกรุงเทพมหานครให้เป็นศูนย์บริการ
ทางการแพทย์ครบวงจรทีม่ คี วามทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
งานปีนไี้ ด้จดั ขึน้ อย่างพิเศษ และยิง่ ใหญ่กว่าทุกปี เพือ่ เป็นการเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระบรมราชินี ผ่านการจัดโซน
แสดงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อประชาชน นอกจาก
นี้ ยังมีโซนพิเศษทีเ่ พิม่ เติมขึน้ มาจากปีทผี่ า่ นมาให้ครอบคลุมทุกเพศทุกวัย ตัง้ แต่
การตรวจอัลตร้าซาวด์คดั กรองทารกในครรภ์ พร้อมบริการการตรวจเกีย่ วกับเด็ก
พิเศษ รวมถึงคลินิกโรคจากการทำ�งานที่พร้อมมาให้บริการตรวจร่างกายของ
ประชาชนวัยทำ�งาน ทั้งยังมีบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีถงึ วันละ 1,000 โดส
เลยทีเดียว
นอกจากโซนให้บริการด้านการแพทย์ทงั้ หลายแล้ว งานนีย้ งั มีเคล็ดลับ
ดีๆ ในการเสริมสร้างสุขภาพทีม่ ปี ระโยชน์มากมายผ่านการบรรยายโดยวิทยากร
ชื่อดังที่มาร่วมให้ความรู้บนเวทีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยความบันเทิง
มากมายจากคอนเสิรต์ ของศิลปินชือ่ ดังทีน่ �ำ มามอบให้ทกุ ท่านตลอด 4 วันเต็ม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้อันมีประโยชน์ และความบันเทิงพร้อมรอยยิ้ม
กลับบ้านไปโดยถ้วนหน้า ในโอกาสนี้สารสำ�นักการแพทย์ของเราจึงได้รวบรวม
ภาพบรรยากาศของงานมหกรรมสุ ข ภาพครั้ ง นี้ ม าฝากท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า น
จะคึกคัก สนุกสนาน ชื่นมื่น และยิ่งใหญ่ขนาดไหน เชิญรับชมผ่านภาพของเรา
กันได้เลยครับ
16 สารสำ � นั ก การแพทย์

Healthy B angkok

รายงานสถิติจำ�นวนการเกิด
ในกรุงเทพมหานคร ปี 2552 - 2554

2554
2553

100,331
99,728
104,935

2552

ปี

จำ�นวนเด็กเกิดใน
โรงพยาบาลสังกัด
สำ�นักการแพทย์

ร้อยละการเกิดเปรียบเทียบ
กับสถานพยาบาล
ในกรุงเทพมหานคร

2554
2553
2552

15,763
16,967
16,970

15.71 %
17.01 %
16.17 %

แหล่งข้อมูล : สำ�นักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สารสำ � นั ก การแพทย์
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เอราวั ณ สั ญ จร ตะลุ ย เเดนซากุ ร ะ
ศู น ย์ บ ริ ก า ร ก า ร เ เ พ ท ย์ ฉุ ก เ ฉิ น ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
(ศู น ย์ เ อราวั ณ โทร. 1646)
การเข้าร่วมสังเกตการณ์ การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะ
ภัยพิบัติปี 2012 ณ กรุงโตเกียว

เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร
ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายเมืองใหญ่ในทวีปเอเชีย (Asian
Network of Major Cities 21: ANMC21) ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
สังเกตการณ์ การเตรียมความพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะ
ภัยพิบัติประจำ�ปี 2012 ที่จัดขึ้นโดยรัฐบาลประจำ�กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น (Tokyo Metropolitan Government: TMG)
เพือ่ สร้างความร่วมมือเกีย่ วกับแนวทางการจัดการภาวะวิกฤติ และการพัฒนาระบบการตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ
ทางศูนย์เอราวัณ สำ�นักการแพทย์ ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ โดย นพ.สามารถ
ตันอริยกุล รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการแพทย์ และ นพ.เพชรพงษ์ กำ�จรกิจการ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์บริการ
การแพทย์ฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เป็นผูน้ �ำ คณะ มีตวั แทนจากเครือข่ายระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร เช่น รพ.ตำ�รวจ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.ราชวิถี รพ.เลิศสิน รพ.
นพรัตนราชธานี รพ.กลาง และ รพ.ตากสินร่วมเดินทาง จุดหมายปลายทางอยูท่ กี่ รุงโตเกียว ซึง่ มีพนื้ ที่
13,572 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น 23 เขต
พิเศษ 26 เมือง 1 อำ�เภอ และ 4 กิ่งจังหวัด
ประชากร 13,185,502 คน มีโรงพยาบาล
ประมาณ 650 แห่ง เป็นของรัฐบาลกรุง
โตเกียว 6 แห่ง มีเตียงรองรับผู้ป่วยรวม
120,000 เตียง รถพยาบาลฉุกเฉิน 231 คัน
ทีม DMAT ( Disaster Medical Assistance
Teams) 25 ทีม มีสถิติการให้บริการรถ
พยาบาลฉุกเฉินในปี 2010 จำ�นวน 700,981
ครั้ง
สถานที่ แ รกที่ เ ข้ า เยี่ ย มชมคื อ
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Tokyo Rinkai core wide-area disaster prevention base
จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นสถานทีส่ �ำ รองศูนย์บญ
ั ชาการและประสานงาน
ของรัฐบาลกับหน่วยงานต่างๆ ในภาวะภัยพิบัติ ประกอบด้วย
ส่วนอาคารทีเ่ ป็นสถานทีฝ่ กึ เตรียมความพร้อมในภาวะภัยพิบตั ิ
และศูนย์บัญชาการที่มีพื้นที่ปฏิบัติการสามารถบรรจุผู้ปฏิบัติ
งานจากหน่วยงานต่างๆ ได้มากกว่า 200 คน  รอบอาคารเป็น
ส่วนของสวนสาธารณะ ใช้เป็นพื้นที่สำ�หรับจัดตั้งโรงพยาบาล
สนามและลานจอดเฮลิคอปเตอร์
หน่วยงานอีกหน่วยที่ต้องกล่าวถึงด้วยความทึ่งคือ
หน่วยดับเพลิงประจำ�กรุงโตเกียว (Tokyo FireDepartment: TFD) ทีม่ บี คุ ลากรประมาณ 18,000 คน ยาน
พาหนะ 1,900 คัน เป็นรถพยาบาลถึง 200 กว่าคัน
หน่วยดับเพลิงทีน่ ี่ มีภารกิจดับเพลิง (Firefighting) เป็น
ภารกิจหลัก มีภารกิจกู้ภัย (Rescue) ที่มีหน่วยที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ได้แก่ Fire Rescue
Task Force, Mountain Rescue unit, Water Rescue unit, NBC Disaster measures (Radioactive,
Biological and Chemical agents) และยังมีหน่วย
กู้ชีพ (EMS) ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่ง
ต่ า งจากระบบในประเทศไทย และยั ง มี ห น่ ว ยงาน
สำ�หรับให้ความรู้ประชาชนในการรับมือภัยพิบัติ เช่น
แผ่นดินไหว พายุไต้ฝนุ่ ซึง่ มีหอ้ งจำ�ลองสถานการณ์เหตุแผ่นดิน
ไหวและพายุไต้ฝนุ่ มีการฝึกอบรมการช่วยชีวติ ให้ประชาชนและ
มีสถานที่ฝึกผจญเพลิงและการกู้ภัยให้หน่วยดับเพลิงและกู้ภัย
ด้วย
ภารกิจในวันสุดท้ายถือเป็นไฮไลท์เลยทีเดียว เพราะ
ทางญี่ปุ่นได้เปิดโอกาสให้เราได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเตรียม
ความพร้อม และการตอบสนองต่อภาวะภัยพิบัติ ที่มีเจ้าหน้าที่
และประชาชนร่วมงานถึง 20,000 คน มีการซ้อมแผนรับภัย
พิบัติจากแผ่นดินไหว การตั้งโรงพยาบาลสนาม การขนย้าย
ผูบ้ าดเจ็บ การผจญเพลิง การช่วยผูบ้ าดเจ็บจากซากอาคารถล่ม
ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมที่ดีเยี่ยมของทีมงาน
การเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกและการจัดการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรับมือภัยพิบัติ ปี 2012 ณ กรุงโตเกียว
ครั้งนี้ ได้เปิดโลกทัศน์และมอบประสบการณ์อันมีค่า ให้แก่
เครือข่ายระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง จะเป็ น แนวทางในการพัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุ ก เฉิ น ให้ ทั ด เที ย มอารยะประเทศ เพื่ อ ประโยชน์
ต่อประชาชนชาวไทยต่อไป
สารสำ � นั ก การแพทย์
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ป่าหินงาม...งามดอกกระเจียว
ทุง่ ดอกกระเจียว ป่าหินงาม ตัง้ อยู่
ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ในอำ�เภอ
เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ทีน่ ท่ี งุ่ ดอกกระเจียวถือเป็น
ไฮไลต์ทโ่ี ดดเด่นทีส่ ดุ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัส
กับทุง่ บัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวอันเกิดจาก
ดอกกระเจี ย วป่าหลากหลายสายพัน ธุ์ ที่
พร้อมใจกันขึน้ รายรอบบริเวณของอุทยานฯ
และพืน้ ทีห่ ลายไร่จะมีดอกกระเจียวขึ้นอย่าง
หนาแน่นเป็นทุ่งกว้างใหญ่ ออกดอกสีชมพู
อมม่วงทีผ่ ลิบานเพียงปีละครัง้ ซึง่ ในช่วงฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงปลายเดือน
กรกฎาคมของทุกปีตน้ กระเจียวจะออกดอก
สวยงามตระการตาไปทั่วผืนป่า จัดว่าเป็น
“นางเอก ของอุทยานฯ” เลยก็วา่ ได้
ช่วงเวลาในการเดินทางมาชมทุ่ง
ดอกกระเจียวที่สวยงามที่สุด คือ ช่วงเช้าที่มี
สายหมอกบางๆ ปกคลุม แต่ถ้าหากมาใน
ช่วงบ่ายที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆ ก็จะได้เจอกับ
บรรยากาศแบบนีเ้ ช่นกัน นอกจากการเทีย่ วชม
ทุง่ ดอกกระเจียวแล้ว นักท่องเทีย่ วยังสามารถ
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ชมแหล่งท่องเทีย่ วบริเวณข้างเคียงได้อกี ด้วย
เช่น ลานหินงาม อันเป็นทีม่ าของชือ่ ป่าหินงาม
ซึ่งจะมีก้อนหินรูปลักษณ์แปลกตา เช่น รูป
ถ้วยรางวัลฟุตบอลโลก รูปสัตว์ ปราสาทโบราณ
รูปดอกเห็ด และรูปต่างๆ ตามแต่จะจินตนาการ
ทีเ่ มือ่ ได้ชมจะชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจ
เป็นอย่างยิง่ ซึง่ หินเหล่านีเ้ กิดจากการกัดเซาะ
ของลมและน�ำ้ มานานนับล้านปี นอกจากนีย้ งั
มี ผาสุดแผ่นดิน ทีอ่ ยูห่ า่ งจากทุง่ ดอกกระเจียว
ไปประมาณ 300 เมตร เป็นจุดสูงสุดของป่า
หินงาม และเป็นหน้าผาสูงสุดชายขอบด้าน
ตะวันตกของทีร่ าบสูงโคราช มีความสูง 846 ม.
ทางซ้ายมือเป็นทีร่ าบในเขต จ.ลพบุรี เบือ้ งหน้า
เป็น ทิ ว เขาและผื น ป่ า ของเขตรั ก ษาพั น ธุ์
สัตว์ปา่ ซับลังกา ส่วนทางขวามือเป็นพืน้ ทีข่ อง
จ. เพชรบูรณ์ สิง่ พิเศษของจุดชมวิวแห่งนีค้ อื
ชมทะเลหมอกสุ ด แผ่ น ดิ น (ช่ ว งปลายฝน
ต้นหนาว) จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดินที่แสน
งดงามในช่วงปลายฝนต้นหนาว เพราะมีสาย
หมอกปกคลุมผืนป่าเบือ้ งล่างเป็นบริเวณกว้าง

ที่นี่จึงเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและ
อยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง
สำ � หรั บ การเดิ น ทาง สามารถ
โดยสารรถยนต์ จ ากกรุ ง เทพฯ มาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรี
จนถึงบ้านพุแค เลี้ยวขวามาตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 21 จนถึงอำ�เภอชัยบาดาล
แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 ผ่าน
กิ่งอำ�เภอลำ�สนธิ ก่อนถึงอำ�เภอเทพสถิต
ประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ระยะทาง
ประมาณ 17 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
ก็จะถึงที่ทำ�การอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร
เห็ น มั้ ย ล่ ะ คะ...อุ ท ยานสวยๆ
อยูใ่ กล้แค่นเี้ อง ไม่ตอ้ งไปไหนไกลก็สามารถ
สูดอากาศบริสทุ ธิ์ สไตล์ฤดูหนาวกันได้แล้ว
ขอขอบคุณภาพจาก www.thai-tour.com
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ลดเครียด ลดน้ำ�หนัก

1. ตั้งเป้าไว้กับ “ความรู้สึกที่ดี”
การกินเพื่อสุขภาพนั้นความทรงจำ�ที่ดีช่วย
ให้คณ
ุ สำ�เร็จมากกว่าความคิดว่าคุณถูกบังคับ
ให้กิน
How to: ก่อนที่คุณจะกินขนมหวาน
ลองถามตัวเองว่า “ถ้ากินเข้าไปแล้ว จะรูส้ กึ
ยังไงในอีกชั่วโมงหนึ่ง” ตัวอย่างเช่น หลัง
จากกินช็อกโกแลตบาร์แท่งนั้น คุณอาจจะ
รู้สึกหิวน้ำ�  หงุดหงิด อ่อนเพลีย แต่ในทาง
กลับกัน การไปเข้ายิมเพียง 15 นาที จะทำ�ให้
คุณรู้สึกดีไปทั้งวัน
2. หลักหายใจแบบง่ายๆ คุณไม่
จำ�เป็นต้องนัง่ สมาธิเป็นชัว่ โมง ในเมือ่ การฝึก
หายใจเพียง 5 นาที ทุกๆ เช้าจะช่วยให้คุณ
สงบพร้อมรับวันใหม่
How to: นอนบนพื้น ใช้หมอนใบเล็กๆ
รองศี ร ษะ และใช้ ผ้ า ห่ ม คลุ ม ลำ � ตั ว เอาไว้
หายใจเข้า-ออก ลึกๆ คอยสังเกตการหายใจ
จนหายใจเป็ น ธรรมชาติ ช้ า ลง ยาวขึ้ น
ช่วยให้ผ่อนคลาย
3. เดินคลายเครียด การเดินจะ
ช่วยควบคุมฮอร์โมนความเครียดโดยไม่เพิ่ม
ปริมาณฮอร์โมนดังกล่าว (ในขณะทีก่ ารออก
กำ�ลังซ�ำ้ ๆ อย่างวิง่ จะทำ�ให้เกิดฮอร์โมนเครียด)
นอกจากนี้ ยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่
ที่เกร็งและช่วยให้การหายใจเป็นไปอย่าง
สม่ำ�เสมอ เนื่องจากในขณะที่เครียด หลาย
คนอาจจะหยุดกลั้นหายใจเอาไว้
How to: เดินกลางแจ้ง (แต่ไม่ใช่กลาง
แดด) อย่างน้อย 30-45 นาทีต่อวัน หรือนับ
ก้าวเดินให้ได้ 8,000-15,000 ก้าวต่อวัน
4. พักผ่อนอย่างมีคณ
ุ ภาพ เราไม่
สามารถเลี่ยงเสียงลูกร้องหรือเสียงบ่นของ

ว

ย

เจ้านาย แต่สิ่งที่เราทำ�ได้คือการพักระหว่าง
ช่วงเครียดเพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพกาย
และจิตที่เกิดขึ้นจากความเครียดสะสม
How to: การพักผ่อนไม่ได้หมายถึงการ
นอนเพียงอย่างเดียว (แม้วา่ การนอนจะช่วย
ได้มาก) แต่เราต้องการพักผ่อนอย่างแอ็คทีฟ
เช่น ว่ายน้ำ� เดินในธรรมชาติ เล่นโยคะ หรือ
แม้แต่เข้าสังคม คุยกับเพื่อน เป็นต้น
5. กินโปรตีนกันสิ โปรตีนช่วยใน
การสร้ า งกล้ า มเนื้ อ ให้ พ ลั ง งาน ชดเชย
การสูญเสียไขมัน ทำ�ให้คุณอิ่มและมีกรด
อะมิโนจำ�เป็นทีช่ ว่ ยให้ระดับน�้ำ ตาลในเลือด
คงที่ ดังนัน้ อารมณ์แปรปรวนทีเ่ กิดขึน้ เนืองๆ
ก็จะน้อยลงด้วย
How to: ในแต่ละมื้อ กินอาหารดัง
ต่อไปนี้อย่างน้อย 1 หน่วยบริโภค ได้แก่ ไข่
ถั่วหรือเมล็ดพืช เนื้อไขมันต่ำ�หรือไก่ (ถ้าจะ
ให้ดีควรเป็นออร์แกนิก) และปลา
6. หยุ ด โหยของหวาน ความ
เครียดอาจจะทำ�ให้เกิดวัฏจักรของการอยาก
ของหวานกับคาร์โบไฮเดรตขัดสี ซึ่งนำ�ไปสู่
น้ำ�หนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่มีสิ้นสุด
How to: เพือ่ ลดน�้ำ ตาล ระวังของหวาน
ทีม่ สี ว่ นผสมของน�้ำ ตาลทีล่ งท้ายด้วย “ose”
(ดู ฉ ลาก) และจำ � ไว้ ว่ า น้ำ � เชื่ อ มข้ า วโพด
มอลโตเด็กซ์ตริน กากน้ำ�ตาล และมอลต์
บาร์เลย์ถือเป็นน้ำ�ตาลเหมือนกัน
7. อย่ากลัวไขมัน ไขมันที่ดีในทุก
มือ้ จะช่วยให้คณ
ุ อิม่ เช่นเดียวกับการช่วยให้
คุณหยุดโหยของหวาน
How to: คุณสามารถพบไขมันที่ดีได้
ในอะโวคาโด อัลมอนด์ และถัว่ อืน่ ๆ เมล็ดพืช
มะกอก เมล็ดแฟล็กซ์ เมล็ดงา น�ำ้ มันมะพร้าว

หรื อ น้ำ � มั น มะกอกเอ็ ก ซ์ ต ร้ า
เวอร์จิ้น
8. ฟิตเนสอย่างไร “ยิ่งน้อยยิ่ง
ดี” ชั่วโมงนับชั่วโมงบนเครื่อง
ออกกำ�ลังอาจกระตุ้นการสร้าง
ฮอร์ โ มนแห่ ง ความเครี ย ด
จนทำ�ให้น้ำ�หนักตัวเพิ่มขึ้น แต่
การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ชี้ว่า การออกกำ�ลังใน
ระยะสัน้ ๆ จะช่วยกระตุน้ เมตาบอลิซม่ึ ของคุณ
ได้อย่างน้อยแปดชั่วโมงหลังออกกำ�ลัง
How To: ผลที่ ดี ที่ สุ ด มาจากการ
ออกกำ�ลังแบบใช้แรงต้านหรือยกน้ำ�หนัก
(Resistance Training) เพียง 15 นาที โดย
การใช้กล้ามเนือ้ หลายๆ มัดในการเคลือ่ นไหว
เช่น ท่าสควอต ท่าลังก์ หรืออินเทอร์วลั เทรนนิง่
ที่สลับระดับการออกกำ�ลัง เช่น วิ่งเร็วที่สุด
เท่าที่ทำ�ได้ 1 นาที สลับกับวิ่งช้าๆ อีก 15
นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
9. มองหาความเครียดดีๆ ความ
เครียดทีด่ มี อี ยูจ่ ริง และมันทำ�ให้คณ
ุ แข็งแกร่ง
ขึ้น โดยการประสบกับความเครียดเล็กน้อย
ทำ�ให้ร่างกายมีโปรแกรมตอบสนอง
How to: ความเครียดที่ดีจะอยู่ในการ
ควบคุมของเรา มีจุดเริ่มต้นกับจุดจบชัดเจน
และทำ�ให้สมองฟืน้ ฟู เช่น การเล่นเกมบริหาร
สมอง แต่ในทางตรงกันข้าม ความเครียดที่
ควบคุมไม่ได้อย่างเช่น ปัญหาการเงิน การงาน
หรือความรัก จะให้ผลกลับกัน
10. กลั บ คื น สู่ ไ ลฟ์ ส ไตล์ เ พื่ อ
สุขภาพ ครีมบูเล่ยท์ คี่ ณ
ุ เพิง่ กินเข้าไปนัน้ อาจ
จะไม่ใช่ปญ
ั หาอะไรถ้าคุณกลับไปสูไ่ ลฟ์สไตล์
ปลอดเครียดเหมือนเดิม
How to: ทิง้ ทัศนคติวา่ “ฉันต้องเลิกกิน
สิ่งนี้” ซึ่งจะทำ�ให้เครียดมากขึ้นและนำ�ไปสู่
การสวาปาม ถ้าคุณออกกำ�ลังบ่อยๆ กิน
อาหารที่มีประโยชน์ และสร้างมาตรการ
ป้องกันความเครียดทุกวัน คุณก็ไม่จำ�เป็น
ตองกลัวอาหารหรือแอลกอฮอล์ด้วยซ้ำ�
ขอขอบคุณ :นิตยสาร Lisa ผูส้ นับสนุนเนือ้ หา

ขั้นตอน

ด้

เ ก็ บ เ อ า ม า เ ล่ า
ห ยิ บ เ อ า ม า ฝ า ก
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โดย…กะจิดริด

วั ฒ น ธ ร ร ม

เ ก็ บ ต ก . . .

ไหนๆ ก็ก�ำ ลังเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2555
กั น แล้ ว ขอถื อ โอกาสนี้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ เรื่ อ งวั ฒ นธรรม
ความเชือ่ ของชาติพนั ธ์ตา่ งๆ ทีผ่ เู้ ขียนประสบพบเห็นมาในค่ายเยาวชน
เมื่อหลายปีก่อน โดยผู้เขียนได้เข้าร่วมในค่าย CISV (Children International Summer Village) ที่ประเทศเม็กซิโก ทำ�ให้เกิดความคิด
ขึ้นมาว่า ต่อไปหากเราไปทำ�มาค้าขาย หรือให้บริการ หรือแม้กระทั่ง
การพูดคุยกับเพือ่ นอาเซียนก็คงจะง่ายและสะดวกและสบายใจยิง่ ขึน้ ถ้า
เราได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมของอาเซียนด้วยกัน ด้วยว่าเป็นของดีมปี ระโยชน์
เมือ่ เรา “รูเ้ ขา” แล้ว ก็จะคบจะคุยกันก็นา่ จะสะดวกใจขึน้ จึงขอหยิบยก
เอาเกร็ดเรื่องวัฒนธรรมที่ไป “คลุก” และ “ขลุก” กับเพื่อนต่างชาติ
มาร่วมสองเดือน (แม้ไม่ใช่เพื่อนในอาเซียนก็ตาม) มาเล่าสู่กันฟัง
วันที่เดินทางไปถึง หนุ่มเม็กซิกันผู้เป็นเจ้าภาพ
ต้อนรับเราด้วยการโอบกอด พร้อมจุ๊บข้างแก้ม
เล่นเอาเราสยิวกิว้ ไปเลย โชคดีทหี่ ล่อเร้าใจพอได้
แรกๆ ก็เขินๆ แต่ตอนหลังเริ่มชินแถมแอบชอบ
้
อีกด้วยซำ�  อิอิ ที่ค่ายเราได้เห็นวัฒนธรรมของชาติต่างๆ หลากหลาย
มาก เช่น คุณพีอ่ เมริกนั และยุโรปจะต้องใส่รองเท้าย�่ำ เข้ามาในห้องนอน
เราเลย เล่นเอาเราอ้าปากค้าง แต่ตอนหลังเราก็ Do as the Romans do
คือ ตูก็เอาบ้างโว้ย ใส่รองเท้าเข้าห้องนอนเหมือนๆ กัน ซึ่งก็สะดวกดี
ถ้าเป็นบ้านเราแม่คงตีตาย ว่าแต่เราก็ไม่เคยเห็นขีห้ มาในบริเวณค่ายเลย
อาจเป็นเพราะถนนทีส่ ะอาดกระมังจึงกล้าทำ�เช่นนี้ นีเ่ ดาเอาเองนะ
กิจกรรมในค่ายอย่างหนึ่งก็คือการฉลองวันเกิดของสมาชิก
ในค่าย สังเกตดูชาติต่างๆ จะมีเพลงอวยพรวันเกิดที่ร้องได้ง่ายๆ แต่ที่
ตลกคือ พีไ่ ทยเราไม่มเี พลงนีท้ รี่ อ้ งร่วมกันจนจบง่ายๆ อย่างฝรัง่ ก็นเี่ ลย
Happy Birthday to you…ใครๆ ก็ร้องได้ ส่วนชาติอื่นก็มีของตนเอง
ระหว่างทีเ่ ข้าค่ายถ้าตรงกับวันเกิดใคร delegate (สมาชิก) ของชาตินั้น
ต้องพร้อมใจกันร้องเพลงให้ คราวนีบ้ งั เอิญว่ามีเด็กไทยเกิดช่วงนัน้ ด้วย
เราก็พยายามร้องเพลง “สุขสันต์วนั เกิดเถิดคุณ…” แต่เชือ่ ไหมพลิกคว�่ำ
ไม่เป็นท่าเลย ร้องยังไงๆ ก็ไม่จบ เสียเหลี่ยมลูกกำ�นันไปเล็กน้อย เรา
อ้อมแอ้มไปว่าไทยแท้ๆ ไม่มีธรรมเนียมนี้หรอก ขอร้องเป็นสากลว่า
Happy Birthday to you แล้วกัน เฮ้อ…ไม่เชือ่ ก็ลองร้องเพลง “สุขสันต์
วันเกิดเถิดคุณ…” ดูสิ แล้วคุณจะทราบว่าคุณก็รอ้ งไม่จบหรอก เชือ่ เถอะ…
ลองดูก็ได้
เรือ่ งความต่างทางวัฒนธรรมในค่ายยังมีอกี แยะ การเล่นหัว
นี่ก็เหมือนกัน เด็กไทยเป็นโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงถ้าใครมาเล่นหัว
จนเราต้องบอก Leader (ผู้นำ�เยาวชนที่คุมเด็กมา) ให้บอก delegate
ของตนด้วยว่าอย่าเล่นอย่างนี้กับเด็กไทย คนไทย “ถือหัว” ก็พอจะ
แก้ไขปัญหาไปได้
ในส่วนของ Leader (ผูน้ �ำ เยาวชน) ก็มอี ะไรฮาๆ อยูน่ ะ วันนัน้
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เป็นวันเตรียมการ เด็กๆ ยังอยูท่ บ่ี า้ น Host (บ้านเจ้าภาพ) พวก Leader
พากันวีด๊ วิว่ ถอดเสือ้ ผ้าเหลือทูพซี อาบแดดกันอย่างสำ�ราญ แต่ผเู้ ขียน
เป็นคนเกรียมมาแต่เดิมจึงไม่พิสมัยแดดอย่างแรง ต้องหาผ้ามาคลุม
และหลบแดดอย่างจริงจัง แต่คงไม่ต่างกับสมัยที่ผู้เขียนฝึกงานที่
ประเทศ Austria ทีฉันตื่นเต้นถ่ายรูปกับหิมะหน้า apartment
พวกฝรัง่ ก็คงขำ�เราเหมือนกันแหละ ด้วยเหตุนท้ี �ำ ให้เราต่างขำ�ในความต่าง
ของกันของกัน
อีกอย่างที่อยากเล่าให้ฟังคือ วัฒนธรรมเรื่องความเกรงใจ
ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย แต่อย่าคิดว่าชาติอื่นเมืองอื่น
จะเหมือนอย่างเรา พวก Leader จะมีประชุมกันในค่ายถึงเรื่องการ
บริหารกิจกรรมต่างๆ ทุกคนถือว่าเท่าเทียมกัน แต่จะว่าดีกด็ นี ะ มีอะไร
ก็วา่ กันตรงๆ ไม่ออ้ มค้อม แม้บางครัง้ เราดูเหมือนมันไม่เกรงใจกันเลยแฮะ
เราเป็นคนไทยยังไงก็ตดิ นิสยั การรักษาน�้ำ ใจให้เกียรติผอู้ าวุโสกว่า ส่วน
คำ�ว่า “ไม่เป็นไร” พี่ไทยเราใช้กันบ่อย อาจมีบางคนรูส้ กึ รำ�คาญด้วยซ�ำ้
มีอะไรก็วา่ กันมาเลย ไม่ตอ้ งเก็บเงียบให้ร�ำ คาญใจ
วัน National Night ของเพื่อนสวีเดน หรือ Norway สักอย่างนี่แหละ (National Night เป็นวัน
แสดงศิลปะ การแสดง วัฒนธรรม รวมถึงอาหาร
ของแต่ละชาติสมาชิก) พี่แกนำ�เนยแข็งมาให้ชาว
ค่ายรับประทานกัน แกโวน่าดูว่าเนยแข็งของแก
อร่อยเริด่ แต่ไม่สามารถแบ่งให้ทกุ คนได้มากๆ เนือ่ งจากมีสมั ภาระเยอะ
จึงนำ�มาได้น้อย ผู้เขียนได้ปันมาเป็นจานเล็กๆ นึกสาธุอยู่ในใจ ถ้าแก
ให้ฉันมากกว่านี้มีหวังอ้วกพุ่งแน่นอน เลี่ยนเสียขนาดนั้นแถมเหม็นอีก
ต่างหาก ถามตัวเองว่ามันอร่อยตรงไหน (วะ) ชำ�เลืองดูเพื่อนชาวค่าย
เห็นมันทำ�ท่าเอร็ดอร่อยกันดีนะ ตกลงมันอร่อยจริงหรือแกล้งทำ �
กันแน่ ยังสงสัยอยู่จนวันนี้ ต้องจับมากินส้มตำ�ปูปลาร้าเสียหน่อย
แล้วจะรู้ว่าเอาเนยแข็งมาแลกก็ไม่ยอม…
    เรือ่ งสุดท้ายเป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ขียนถูกเพือ่ นต่างชาติ
ร่วมค่าย “ฮา” กันทัง้ ค่าย ต้องบอกว่าขำ�กันท้องคัด
ท้องแข็งเลยทีเดียว นั่นคือ เสียงไก่ขันตอนเช้า เขา
ให้แต่ละชาติท�ำ เสียงไก่ขนั ให้เพือ่ นๆ ฟัง ไอ้เราก็ไก่ไทยแท้จงึ ส่งเสียงขัน
อันก้องกังวานว่า “เอ๊ก อี๊ เอ้ก เอ้ก” เท่านัน้ แหละ ฮากันค่ายแทบแตก
ไม่รไู้ ก่บา้ อะไรของพวกมันขันกันว่า ค็อก คะดูเดิล้ ดู เฮ้อ…
ตอนนีไ้ ด้ยนิ ว่ามีหลักสูตรหลากหลาย ทีเ่ กีย่ วกับวัฒนธรรม
เช่น Cross-Culture Management ประมาณว่าเป็นการจัดการ
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน บทบาทขององค์การระหว่างประเทศต่อประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ หวังว่าพีไ่ ทยคงไปได้สวยนะ แล้วพบกันใหม่คะ่
สวัสดี

กีฬาสัมพันธ์ ผูกความรัก ผสานสามัคคี ชาวสำ�นักการแพทย์
ประมวลภาพกิจกรรมฉบับนี้ขอพาท่านผู้อ่านทุกท่านไปพบกับภาพกิจกรรมของงานมหกรรมกีฬาครั้งใหญ่ของพวกเรา
ชาวสำ�นักการแพทย์ “กีฬาสัมพันธ์ สำ�นักการแพทย์ 55” ทีเ่ ต็มไปด้วยความสนุกสนาน เข้มข้น และสวยงามอลังการ ชนิด
บรรยายอย่างไรก็คงไม่เข้าถึงอรรถรสที่แท้จริง พวกเราจึงขอนำ�เสนอผ่านภาพถ่ายที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรม
อันแสนสนุกสนานนี้ชนิดเหมือนกับได้ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงกันเลยทีเดียวครับ
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สนพ. เปิดโครงการอบรมประชาสัมพันธ์
มุ่งพัฒนาการสร้างแบรนด์และภาพลักษณ์องค์กร

ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ถือเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับองค์กร เพราะมีส่วนสำ�คัญในการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดี
ซึง่ มีผลต่อการขับเคลือ่ นองค์กรให้กา้ วไปข้างหน้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคแห่งข่าวสารทีข่ อ้ มูลสามารถเผยแพร่ผา่ นทางโลกออนไลน์ได้
อย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ ท่านผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการแพทย์ได้เห็นถึงความสำ�คัญดังกล่าวจึงได้มอบนโยบายทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาภาพลักษณ์
เพื่อแสดงให้เห็นตัวตนขององค์กร และประชาสัมพันธ์จุดเด่นของโรงพยาบาลในสังกัดฯ ซึ่งมีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าโรงพยาบาลอื่นๆ
ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชน จึงเป็นที่มาของการ “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนข่าว และการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ เครือข่ายสำ�นักการแพทย์” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์
อาคารสำ�นักการแพทย์ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

