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สวัสดีทา่ นผูอ้ า่ นทุกท่านทีไ่ ด้หยิบสารสำ�นักการแพทย์ของ
เราซึง่ เดินทางมาถึงฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนเมษายน - มิถนุ ายน 2555
แล้ว มาไว้บนมือนะคะ ช่วงนีเ้ ดือนเมษายนซึง่ เรารูก้ นั ดีวา่ เป็นช่วงที่
ร้อนที่สุดของประเทศเรา แถมยังมีแสงแดดสาดส่องแรงกล้าตลอด
ทัง้ วัน ซึง่ อาจทำ�ให้หลายๆ คนรูส้ กึ ไม่สบายเนือ้ ไม่สบายตัว หรืออาจ
ถึงขั้นเป็นลมแดดได้เลยทีเดียว จะอย่างไรก็พยายามหลีกเลี่ยงการ
อยู่กลางแสงแดดเป็นเวลานานๆ กันด้วยนะคะ
สำ�นักการแพทย์ฉบับนีข้ องเราก็ยงั คงครบถ้วนด้วยเนือ้ หา
สาระรับลมร้อน เริม่ กันทีค่ อลัมน์พดู คุยกับผูบ้ ริหารซึง่ จะพาทุกท่าน
ไปรูจ้ กั กับศูนย์พฒ
ั นาเด็กพิเศษทีม่ อี าการออติสติกซึง่ เป็นอาการผิด
ปกติของเด็กอย่างละเอียด ต่อกันด้วยคอลัมน์นโยบายสูค่ วามสำ�เร็จ
ที่จะนำ�ทุกท่านไปชมโครงการพัฒนาระบบบริการเฉลิมพระเกียรติ
84 พรรษา ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลใน
สังกัดสำ�นักการแพทย์ทั้ง 8 แห่งอย่างละเอียดตั้งแต่ Key Success
ของทุกแห่ง ไปจนถึงความสร้างสรรค์ในการพัฒนาการให้บริการ
ส่วนคอลัมน์ประจำ�ทีข่ าดไม่ได้อย่างหมอในบ้านฉบับนีจ้ ะมาให้ความ
รูเ้ กีย่ วกับโรคน�้ำ ในหูโดยแพทย์จากโรงพยาบาลกลางทีน่ า่ จะช่วยให้
ท่านผู้อ่านสามารถรับมือกับโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และที่พิเศษไม่แพ้กันคือคอลัมน์ก้าวทันโรคที่จะพาทุกท่านไปรู้จัก
กับโรคแห่งการทำ�งาน รวมถึงแนะนำ�วิธปี อ้ งกันรักษาอย่างถูกวิธี ซึง่
น่าจะถูกใจชาวคนทำ�งานอย่างแน่นอน
สุ ด ท้ า ยหวั ง ว่ า ท่ า นผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นจะได้ ค วามรู้ อั น เป็ น
ประโยชน์จากสารสำ�นักการแพทย์ฉบับนี้ของเราไป ไม่มากก็น้อย
พบกันอีกครัง้ ในสารสำ�นักการแพทย์ฉบับ 4 ซึง่ เป็นฉบับสุดท้ายก่อน
ปิดงบประมาณประจำ�ปีนะคะ สวัสดีค่ะ
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รองผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์

สังเกตได้งา่ ยๆ เช่น
ไม่ จ้อ งหน้ า สบตา
ชอบเล่ น คนเดี ย ว
ไม่ชบ้ี อกความต้องการ เด็กโดยส่วนใหญ่
มีพฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้า และพบการ
มีพฤติกรรมชอบทำ�อะไรซำ้ �ๆ

“ ทั้ ง ชี วิ ต เ ร า ดู เ เ ล ”

ด้วยนโยบายของกรุงเทพมหานคร
กำ�หนดให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ขนึ้ เพือ่ ยก
ระดับการให้บริการผูป้ ว่ ยเด็กในเขตกรุงเทพ
มหานคร โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องสถานที่
การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ จัด
ทำ�แผนฝึกอบรมทัง้ ในและต่างประเทศ เพือ่
ให้ศักยภาพ ของการให้บริการสูงสุด และมี
กำ�หนดเปิดศูนย์ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นี้
Autistic คืออะไร เด็กกลุม่ อาการ
ออติสติก (Autism spectrum disorder)
คือ เด็กทีม่ คี วามบกพร่องหลักทางด้านทักษะ

ทางสังคม ขาดการสือ่ สารและปฏิสมั พันธ์กบั
คนรอบข้าง ไม่เข้าใจวัฒนธรรมทางสังคม
สังเกตได้ง่ายๆ เช่น ไม่จ้องหน้าสบตา ชอบ
เล่นคนเดียว ไม่ชบี้ อกความต้องการ เด็กโดย
ส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า และ
พบการมีพฤติกรรมชอบทำ�อะไรซำ้�ๆ เช่น
โบกมือ โยกตัว
ความสำ�คัญในการดูแลเด็กกลุ่ม
อาการออติสติก เด็กกลุม่ นีม้ กั มีปญ
ั หาในการ
เข้าสังคม การเรียน การดำ�รงชีวิตประจำ�วัน
การใช้ภาษาติดต่อสื่อสาร ทำ�ให้มีการแสดง
ออกและพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม ทำ�ให้เด็ก
ทีข่ าดการบำ�บัดกระตุน้ พัฒนาการ การเรียนรู้

ศีลธรรม จริยธรรม และการใช้ชีวิตในสังคม
มีการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เด็กบางราย
อาจประพฤติผิด โดยความไม่รู้วัฒนธรรม
ทางสังคม ขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ หรือบางราย
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องเป็นภาระ
ของสังคม การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ตั้งแต่ใน
ระยะเริ่มแรกสามารถพัฒนาศักยภาพของ
เด็กทีม่ อี ยู่ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของเด็ก
และครอบครัว ทำ�ให้เด็กอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
ปกติสุข
อุบัติการณ์เด็ก Autistic พบบ่อย
ขนาดไหน ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมาการศึกษา
ในต่างประเทศพบว่า ความชุกของการเกิด
กลุ่มอาการออติสติกมีแนวโน้มสูงขึ้น งาน
วิจยั ล่าสุดในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความ
ชุกของกลุม่ อาการออติสติกประมาณ 1:110
ในเด็กวัยเรียน สำ�หรับในประเทศไทยพบว่า
ความชุกของออติสติกน้อยกว่าในประเทศ
ทางตะวันตก ซึ่งพบประมาณ 9.9:10,000
เมื่อเปรียบเทียบความชุกในประเทศทาง
แถบเอเชียพบว่าความชุกในประเทศไทยไม่
แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ความ
แตกต่างในด้านความชุกเหล่านี้ขึ้นกับรูป
แบบการทำ�วิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวินจิ ฉัย
ความตระหนักและตืน่ ตัวในการวินจิ ฉัยกลุม่
อาการออติสติกของผูป้ กครองและบุคลากร
สารสำ � นั ก การแพทย์
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การได้รบั การบำ�บัดรักษาตั้งแต่เริ่มแรก
ก่อนอายุ 3 ปี ช่วยให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
การให้คำ�ปรึกษาและช่วยเหลือทางด้านจิตใจ
กับพ่อแม่และครอบครัวของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่
สำ�คัญอย่างยิ่ง

Snoezelen Room
หลักการง่ายๆ ก็คือ ช่วยส่งเสริมการเล่น
ห้องที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับวิธีการ การทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เด็กเกิดการ
กระตุ้นการรับรู้และความรู้สึกหลากหลาย เรี ย นรู้ จ ากประสาทการรั บ รู้ ค วามรู้ สึ ก
ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การ หลายๆ ด้าน
สัมผัส และการเคลื่อนไหว
ทางการแพทย์ ระดับเศรษฐานะของประชาชน
และการเข้าถึงสถานบริการในแต่ละประเทศ
อัตราการเกิดโรคกลุม่ อาการออติสติกพบใน
เพศชายมากกว่าเพศหญิงในอัตราส่วน 3.5
- 6.5:1 และมักพบว่าเด็กผูห้ ญิงจะมีระดับสติ
ปัญญาบกพร่อง มากกว่าเด็กผู้ชาย
หลายท่านคงอยากทราบถึงภารกิจ
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กพิเศษ ว่าทำ�อะไรกันบ้าง
รั ก ษาเฉพาะเด็ ก Autistic เท่ า นั้ น หรื อ
อย่างไร และมีอะไรเป็นจุดเด่นสำ�หรับที่นี่
ผมในฐานะที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากสำ � นั ก การแพทย์ ใ ห้ กำ � กั บ ดู แ ลงาน
อนามัยแม่และเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็ก
พิเศษ จึงขอเล่าให้ฟงั คร่าวๆ ดังต่อไปนี้ ภารกิจ
ของศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก พิ เ ศษ โรงพยาบาล
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เจริญกรุงประชารักษ์ ให้บริการตรวจประเมิน
รักษาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่นเด็ก
กลุม่ อาการ Autistic เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาการเรียน
เด็กซน สมาธิสน้ั เด็กทีม่ พี ฒ
ั นาการช้า เป็นต้น
รวมถึงให้ค�ำ ปรึกษาปัญหาด้านพฤติกรรมและ
การดูแลเด็ก
จุดเด่นของศูนย์นี้ คือ เราจัดให้มี
การให้บริการเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อ
การดูแลเด็กเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ อารมณ์และสังคม เปรียบเสมือน one
stop service ในการให้บริการอีกแห่งหนึง่
ซึง่ ถือว่ามีศกั ยภาพเทียบเท่าโรงเรียนแพทย์
ในกรุงเทพมหานคร บุคลากรในศูนย์ประกอบ
ด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและ
พฤติ ก รรมเด็ ก จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ นักอรรถบำ�บัด
นักกิจกรรมบำ�บัด นักจิตวิทยาคลินกิ นักตรวจ
การได้ยิน รวมถึงครูศึกษาพิเศษ
การให้บริการ ประกอบด้วย การ
ตรวจประเมินพัฒนาการ การฝึกกระตุ้น
พัฒนาการ การปรับพฤติกรรม การให้บริการ
ด้านอรรถบำ�บัด อาชีวบำ�บัด กายภาพบำ�บัด
ตรวจประเมินการได้ยนิ ตรวจประเมินระดับ
เชาว์ปญ
ั ญา และตรวจประเมินจิตวิทยา โดย
การให้บริการทั้งหมดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่
เดียวกัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
บริการ ประกอบด้วย ห้องตรวจและอุปกรณ์
ต่างๆที่ทันสมัย เช่น ห้อง Snoezelen
แนวทางการรักษาเป็นอย่างไร แม้วา่
ในปัจจุบันนี้ยังไม่มียาหรือวิธีการรักษาใดๆ
ที่จะรักษาออติสติกให้หายขาดได้ แต่เป็นที่
ยอมรับกันทัว่ ไปว่า การได้รบั การบำ�บัดรักษา
ตัง้ แต่เริม่ แรกก่อนอายุ 3 ปี ช่วยให้ได้ผลการ
รักษาทีด่ ขี นึ้ การให้ค�ำ ปรึกษาและช่วยเหลือ
ทางด้านจิตใจกับพ่อแม่และครอบครัวของ
ผูป้ ว่ ยเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญอย่างยิง่ ผูป้ กครองควร
ได้รับทราบข้อมูลที่สำ�คัญเกี่ยวกับโรคและ
ควรได้รบั การอธิบายให้เข้าใจด้วยว่าไม่ได้เป็น
ความผิดของใคร รวมถึงการได้รบั คำ�แนะนำ�
ทางพันธุศาสตร์ที่ถูกต้อง การดูแลรักษา
เด็กออติสติกให้ได้ดีนั้นต้องอาศัยระยะเวลา
ความอดทนและความร่วมมือจากหลายๆ
ฝ่ายตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ครู
การศึกษาพิเศษ นักอรรถบำ�บัด นักกิจกรรม
บำ � บั ด นั ก จิ ต วิ ท ยา แพทย์ แ ละพยาบาล
เป็นต้น ไม่มวี ธิ หี นึง่ วิธใี ดทีด่ ที สี่ ดุ หรือเหมาะ
สมสำ�หรับเด็กทุกคน แต่ต้องเลือกและปรับ
ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
จากที่กล่าวมาข้างต้น ผมหวังว่า
สำ�นักการแพทย์จะสามารถบริการประชาชน
ในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุดและสามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
เจ้าหน้าทีใ่ นระบบสาธารณสุขของหน่วยงาน
อื่นๆ ได้

ÊÙè ¤ÇÒÁ ÊÓà Ãç ¨

โครงการพัฒนา

ระบบบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

โดย จิรโชติ ปิ่นแก้ว

ก้าวใหม่สู่ระบบบริการที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อประชาชน

นักประชาสัมพันธ์
สำ�นักการแพทย์

ประชาชน

สิ่งสำ�คัญสำ�หรับการแพทย์ที่นอก
เหนือจากการให้การรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็คอื การให้บริการทีร่ วดเร็ว ฉับไว เพือ่ ให้ผปู้ ว่ ย
ได้รับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม สำ�นัก
การแพทย์ได้เห็นถึงความสำ�คัญของเรื่อง
ดั ง กล่ า วจึ ง ได้ จั ด ให้ มี “โครงการพั ฒ นา
ระบบบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ขึน้
โครงการดังกล่าวจัดขึน้ เพือ่ พัฒนา
ระบบการบริการเนื่องในวโรกาสที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระชนมายุ 84 พรรษา
ซึ่งประกอบไปด้วยการพัฒนาและประเมิน
ผลการให้ บ ริ ก ารของโรงพยาบาลสั ง กั ด
สำ�นักการแพทย์ เพือ่ รับคำ�แนะนำ�ไปพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง การให้บ ริก ารให้มีป ระสิทธิภ าพ
มากยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นหลังจากเสร็จสิ้น
การตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลทั้ง 8 แห่งแล้ว
ยังมีการจัดการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ นึ้
เพื่อเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลในสังกัดฯ ได้
นำ�เสนอจุดเด่นทีเ่ ป็น Key Success ของตน
พร้อมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั โรงพยาบาลอืน่ ๆ

ในเครือข่ายเสมือนการพูดคุยกันระหว่าง
พี่น้องในครอบครัว เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ นอกจากนีย้ งั มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อเป็นขวัญและ
กำ�ลังใจในการพัฒนาการให้บริการต่อไปใน
อนาคต
ผลการตรวจเยี่ ย มโรงพยาบาล
ทั้ง 8 แห่ง พบว่า แต่ละแห่งต่างมีจุดเด่นที่
แตกต่างกันออกไป เริ่มกันที่โรงพยาบาล
กลาง ได้นำ�เสนอในเรื่องของช่องทางการ
บริการที่เป็นระเบียบ สะดวก การนัดผู้ป่วย
ผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ รวม
ถึงระยะเวลาในการให้บริการพบว่ามีความ
รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น ที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะ
เป็นการบริการในด้านการนัดเป็นช่วงเวลา
ของ OPD ตา เพื่อให้คนไข้ได้รับการตรวจ
รักษาได้ตรงตามเวลานัด
ลำ�ดับถัดมาเป็นผลการตรวจเยีย่ ม
โรงพยาบาลตากสินที่ชี้ให้เห็นถึงภาพรวม
สารสำ � นั ก การแพทย์
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ด้านประสิทธิภาพในการบริหารงานตามจุด
ต่ า งๆ ของโรงพยาบาลที่ พั ฒ นาขึ้ น จาก
ไตรมาสก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของความ
สะอาดในการปรับปรุงบริการห้องน้ำ�  และ
ศูนย์เปล
6 สารสำ � นั ก การแพทย์

Healthy B angkok

มาต่อกันที่โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ ซึ่งนำ�เสนอเรื่องของระบบนัด
หมายทีจ่ ะทำ�ให้คนไข้ได้รบั การตรวจตรงต่อ
เวลา ทัง้ ยังทำ�ให้ทมี แพทย์ พยาบาลสามารถ
บริหารอัตรากำ�ลังกับปริมาณงานได้อย่าง

ลงตัว นอกจากนี้ยังให้ความสำ�คัญในเรื่อง
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การให้บริการ
ของบุคลากรซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำ �คัญของ
การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบบริการดีเด่นคือ การลดขัน้ ตอนการให้
บริการใน OPD โดยใช้ระบบ Lean
ด้านโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุติ นฺธโร อุทศิ ได้น�ำ เสนอนโยบายเด่นทีก่ าร
รับฟังเสียงสะท้อนจากผูม้ าใช้บริการกลับมา
พัฒนาระบบการให้บริการ พร้อมกับปรับปรุง
ระบบบริการด้วยการลดขั้นตอนที่ไม่จำ�เป็น
ลง และยังขยายเวลาการบริการโดยให้แพทย์
เข้าทำ�งานเร็วขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถ
มาใช้บริการได้อย่างเต็มที่ และได้เลือกการ
ปรับปรุงภูมทิ ศั น์ของโรงพยาบาล เป็นนโยบาย
ชูโรง
ส่วนโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ได้นำ�เสนอจุดเด่นที่นำ�เอาระบบบาร์โค้ด
(Barcode) มาใช้แทนการกรอกหมายเลขผู้
ป่วย (Hospital Number) ในทุกจุดบริการ
เพือ่ ลดความผิดพลาด นอกจากนีย้ งั ริเริม่ จัด
ระเบียบด้านกระบวนการให้บริการโดยนำ�
เอาระบบนัดมาใช้เพือ่ ลดขัน้ ตอนอันสูญเปล่า
และมีการเริ่มวางแผนก่อสร้างโรงอาหาร
ภายในโรงพยาบาลขึ้น พร้อมเสนอนโยบาย

ผูบ้ ริหารพบผูร้ บั บริการ และจิตอาสาให้บริการ
ใน OPD เป็นนโยบายเด่น
ฝ่ายโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ
มหานครก็ไม่นอ้ ยหน้าเสนอนโยบาย การนำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช้ในระบบนัด
ผู้ป่วย ทำ�ให้สามารถติดต่อสื่อสารกับคนไข้
ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีระบบประกันเวลาที่
จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาตามเวลาที่กำ�หนด
นอกจากนี้ยังมีการเปิดเว็บไซต์สำ�หรับให้
บริการทันตกรรมออนไลน์ขึ้นเพื่อเป็นช่อง
ทางให้ผู้ป่วยติดต่อนัดหมายเข้าใช้บริการ
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคลินิกฟ้าใส
ซึ่งเปิดให้บริการแก่ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
ที่ไม่สะดวกมาใช้บริการในเวลาปกติ เลือก
ระบบนัด Online ในคลินิกทันตกรรม เป็น
โครงการเด่น
ทางโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็นำ�
เสนอโครงการเด่นที่กิจกรรมเพิ่มคุณค่าการ
ให้บริการ   เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความรู้สึกที่ดี
และประทับใจในบริการของโรงพยาบาล
พร้อมกันนี้ได้นำ�เสนอเรื่องการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์มาช่วยเสริมระบบพร้อมลดขัน้
ตอนการทำ�งานในส่วนต่างๆ ของโรงพยาบาล
นอกจากนีย้ งั มีการเปิดกล่องรับความคิดเห็น

และแจกแบบสอบถามเป็ น การวั ด ระดั บ
ความพึงพอใจของผูม้ าใช้บริการ โดยสนับสนุน
การนัดเป็นช่วงเวลาใน OPD ทั่วไป และ
OPD อายุรกรรม เป็นนโยบายเด่น
สุดท้ายโรงพยาบาลสิรินธรได้นำ�
เสนอระบบการสื่อสารแบบใหม่ที่ทำ�ให้ผู้ใช้
บริการสามารถนัดหมายเพือ่ เข้ารับการตรวจ
หรือเลือ่ นการนัดหมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
และ SMS ได้ ทำ�ให้สามารถจัดระบบนัดได้
อย่างรวดเร็ว พร้อมผลักดันนโยบาย ระบบ
นัดในคลินิก ANC เป็นจุดเด่น
หลังจากที่คณะผู้บริหารได้ตรวจ
เยี่ยมโรงพยาบาลครบทั้ง 8 แห่งแล้ว ก็ได้
ประเมินผลการตรวจเยีย่ มเพือ่ มอบรางวัลให้
กับโรงพยาบาลที่มีผลการดำ�เนินการยอด
เยี่ยมที่สุด ปรากฏว่า อันดับที่ 1 ตกเป็นของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ส่วนอันดับ
สองเป็นของโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพ
มหานคร และโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
ชุติ  นฺธโร อุทิศ คว้าอันดับ 3 ไปครอง ทั้งนี้
ทุกโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ยงั คง
มุง่ พัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชนมากยิ่งๆ ขึ้น
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
สารสำ � นั ก การแพทย์
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โดย นพ.ภูริทัศน์ แสงทองพานิชกุล

นายแพทยชำ�นาญการ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำ�นักการแพทย์

รู้ จั ก โรคภั ย จากการทำ � งาน

ภั ย ร้ า ยใ น อ อ ฟ ฟิ ศ

ท่ี ห ล า ย ค น ม อ ง ข้ า ม

สำ�หรับชาววัยทำ�งานการอาศัยอยู่
ในที่ทำ�งานกว่าครึ่งค่อนวันเสมือนเป็นบ้าน
หลังที่สองนั้นถือเป็นกิจวัตรประจำ�วันที่ไม่
อาจหลีกเลีย่ งได้ แต่รหู้ รือไม่วา่ ระหว่างทีท่ กุ
คนทำ�งานกันอย่างคร่ำ�เคร่งอยู่นั้น โรคร้าย
อันเกิดมาจากงานทีเ่ ราทำ�กำ�ลังหาทางรุกล�้ำ
เข้ามาในร่างกายเราอย่างเงียบๆ โดยทีห่ ลาย
คนไม่ทันรู้ตัว คอลัมน์รู้ทันโรคฉบับนี้จึงจะ
มานำ�เสนอเรื่องราวของโรคจากการทำ�งาน
เพือ่ ให้เพือ่ นๆ วัยทำ�งานทุกคนสามารถดูแล
ตัวเองให้ห่างไกลจากเจ้าภัยเงียบนี้ และไม่
ต้องสูญเสียสุขภาพที่ดีให้กับการทำ�งานอีก
ต่อไป
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โรคจากการทำ�งานนั้นมีมากมาย
หลากหลายชนิ ด ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
ร่างกายแปรเปลีย่ นไปตามแต่สภาพแวดล้อม
รวมไปถึงลักษณะของงานทีท่ � 
ำ โดยเราจะขอ
นำ�เสนอตามผลกระทบทีม่ ตี อ่ ส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ
โรคเกี่ยวกับปอดและการหายใจ
กลุม่ เสีย่ ง ได้แก่ ผูท้ ท่ี �ำ งานเกีย่ วกับอุตสาหกรรม
และสารเคมีต่างๆ ซึ่งมักจะต้องสูดดมเอา
สารอันตรายเข้าไปอย่างเลีย่ งไม่ได้ โดยเบือ้ ง
ต้ น จะมี อ าการเหนื่ อ ยหอบง่ า ย ไอบ่ อ ย
หายใจมีเสียงดังวี้ด ดังนั้นหากเริ่มมีอาการ
เหล่านี้ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจโดยเร็ว

สำ�หรับวิธีป้องกันให้ใส่อุปกรณ์ป้องกันทาง
เดินหายใจทีเ่ หมาะกับลักษณะสารเคมีทตี่ อ้ ง
เผชิญ พร้อมออกกำ�ลังกายทีเ่ สริมสร้างความ
้ำ และอย่าลืม
แข็งแรงให้ปอดอย่างการว่ายน� 
ไปตรวจร่างกายเพื่อเช็คสุขภาพปอดเป็น
ประจำ�ด้วย
โรคเกี่ยวกับดวงตาและการมอง
เห็น กลุม่ เสีย่ งได้แก่ ผูท้ ท่ี �ำ งานกับคอมพิวเตอร์
เป็นเวลานานๆ หรือผูท้ ที่ �ำ งานอุตสาหกรรม
ที่ต้องเผชิญกับแสงสว่างจ้าอย่างการเชื่อม
โลหะ ไม่เว้นแม้แต่โอกาสถูกสารเคมีหรือ
วัตถุอื่นๆ กระเด็นเข้าดวงตาด้วย โดยวิธี
ป้ อ งกั น ให้ ป รั บ แสงให้ พ อเหมาะกั บ การ

ทำ�งานไม่ให้สว่างเกินไปหรือมืดจนเกินไป
ต้องรู้จักออกไปพักสายตาเมื่อเริ่มรู้สึกล้า
และสำ�หรับงานในลักษณะปฏิบตั กิ ารต้องใส่
เครื่องป้องกันที่เหมาะสมไว้เสมอ
โรคเกี่ยวกับหูและการได้ยิน กลุ่ม
เสี่ยงได้แก่ ผู้ที่ทำ�งานในเขตก่อสร้างหรือ
โรงงานทีม่ เี ครือ่ งจักรจำ�นวนมาก รวมถึงการ
ทำ�งานในที่มีเสียงดังมากๆ อย่างสนามบิน
วิธีป้องกันให้เรารู้จักป้องกันตัวเองด้วยการ
ใส่เครื่องป้องกัน รวมถึงป้องกันที่ตัวต้นตอ
เสียงด้วย และต้องตรวจสอบเสียงภายในที่
ทำ�งานไม่ให้เกิน 90 เดซิเบล ต่อการทำ�งาน
8 ชั่วโมง
โรคเกี่ ย วกั บ กล้ า มเนื้ อ และการ
เคลื่อนไหว กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่ต้องทำ�งาน
ในท่ าทางเดิ ม ๆ เป็น เวลานาน หรือด้ว ย
ท่าทางที่ไม่ถนัด และมีการสั่นสะเทือนมาก
จนเกินไป โดยเบื้องต้นมักมีอาการปวดตาม

อวัยวะที่ถูกใช้งาน หากไม่ได้รับ
การรั ก ษาที่ ถู ก ต้ อ งก็ จ ะกลาย
เป็นอาการปวดเรื้อรังจนถึงขั้น
เคลือ่ นไหวไม่ได้เลยทีเดียว สามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้ด้วยการจัด
ท่าทางในการทำ�งานให้ถกู ต้อง รวม
ถึงจัดระบบงานให้เสถียรมีเวลา
พักเพียงพอ
อ่านมาถึงตรงนี้เริ่มพบว่าตนเอง
กำ�ลังตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคจาก
การทำ�งานกันอยู่รึเปล่า? ข่าวดีคือ ตอนนี้
โรงพยาบาลราชพิพฒ
ั น์ ได้เปิดคลินกิ โรคจาก
การทำ�งานเป็นแห่งแรกในสำ�นักการแพทย์
แล้ว เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา
เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพของผู้ ทำ � งาน

ตั้งแต่การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ คัดกรอง
วินจิ ฉัยโรค และอุบตั เิ หตุจากการทำ�งาน โดย
จะเปิดทำ�การทุกวัน เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่
เวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์เวลา 08.00-16.00 น. ฉบับนีน้ า่ เสียดาย
ที่เนื้อที่หมดลงเสียแล้ว แล้วพบกับเรื่องราว
ดีๆ จากคอลัมน์รทู้ นั โรคได้ใหม่ในฉบับปิดงบ
ประมาณนะครับ
สารสำ � นั ก การแพทย์
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โดย นพ.ชัยยศ เด่นอริยะกูล

หัวหน้ากลุ่มงานโสต คอ นาสิก
โรงพยาบาลกลางสำ�นักการแพทย์

เวี ย นศี ร ษะ

โ ร ค นํ้ า ใ น หู ไ ม่ เ ท่ า กั น

อาการเวียนศีรษะ ถือเป็น
อาการยอดฮิ ต อย่ า งหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ พ บ
บ่ อ ยแต่ ใ นผู้ สู ง อายุ เ ท่ า นั้ น แต่ ยั ง
สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย
มีลักษณะเป็นกลุ่มอาการที่เกิดจาก
การรับความรูส้ กึ เกีย่ วกับการทรงตัวที่
ผิดปกติ มีหลายลักษณะตัง้ แต่เล็กน้อย
ไปจนถึงรุนแรง หากแค่เล็กน้อยอาจมี
อาการเพียงมึนงง หนักศีรษะ ที่คนจีน
มักเรียกว่าอาการ “ก่งก๊ง” หรือรู้สึกตัวเบาลอยๆ เดินโคลงเคลง
คล้ายกำ�ลังอยูบ่ นเรือ แต่หากอาการเริม่ รุนแรงจะมีความรูส้ กึ เหมือน
บ้านหมุน คลื่นไส้ อาเจียน ขยับตัวไม่ได้ เสียการทรงตัวโดยสิ้นเชิง
ซึ่งอาการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุและระยะเวลาที่เป็นว่านานมาก
น้อยเพียงใด
จากที่กล่าวมาข้างต้นทำ�ให้คนทั่วไปมักเหมารวมว่านี่คือ
อาการของโรคน�้ำ ในหูไม่เท่ากัน แต่ความจริงแล้วมิได้เกิดจากสาเหตุ
นัน้ เพียงอย่างเดียว โรคน�้ำ ในหูไม่เท่ากันเป็นเพียงโรคหนึง่ ทีม่ สี าเหตุ
มาจากในหูชนั้ ในเท่านัน้ ด้วยเหตุนเี้ ราจึงควรมารูจ้ กั สาเหตุหลักของ
อาการวิงเวียนศีรษะซึ่งมีอยู่ 4 ประการใหญ่ๆ ดังนี้
1. สาเหตุจากหูชนั้ ในทีค่ วบคุมเกีย่ วกับการทรงตัวโดยตรง
พบว่าเป็นสาเหตุใหญ่ ประมาณ 60 – 70% ของผู้ป่วย เช่น โรคหู
น้ำ�หนวก การติดเชื้อหูชั้นใน ตะกอนหินปูนหลุดในหูชั้นใน เนื้องอก
ของเส้นประสาทหูและน้ำ�ในหูไม่เท่ากัน เป็นต้น
2. สาเหตุจากโรคทางสมอง เช่น ความเครียด นอนไม่หลับ
พักผ่อนไม่เพียงพอ โรคซึมเศร้า โรคประสาท
3. สาเหตุทางจิตเวช เช่น ความเครียด นอนไม่หลับ พักผ่อน
ไม่เพียงพอ โรคซึมเศร้า โรคประสาท
4. จากโรคทั่วไป เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมัน
ในเส้นเลือดสูงเกิดหลอดเลือดตีบตัน โรคโลหิตจาง มีไข้สงู ติดเชือ้ ใน
ร่างกาย ฯลฯ
ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยมีอาการวิงเวียนศีรษะ แพทย์จึงจำ�เป็น
ต้องวินิจฉัยก่อนว่า เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไร จึงจะสามารถรักษา
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อาการตามสาเหตุได้อย่างถูกต้อง โดยการวินิจฉัยจะทำ�ผ่านการ
ซักถามประวัติตรวจร่างกาย เช่น ตรวจระบบประสาทว่าส่วนใด
อ่อนแรงหรือชาบ้าง ตรวจสัญญาณชีพและความดันโลหิต ควบคู่
ไปกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การตรวจโลหิต การติดเชื้อ
ตรวจการได้ยิน และตรวจระบบการทรงตัวแบบพิเศษ เป็นต้น
ขัน้ ตอนต่อไปคือขัน้ ของการรักษา ในขัน้ แรกหากผูป้ ว่ ยยัง
มีอาการไม่รนุ แรงมากนัก แพทย์จะทำ�การรักษาทางอาการก่อน โดย
จะจ่ายยาคุมอาการให้รว่ มกับการแนะนำ�คนไข้ให้พกั ผ่อนอย่างเพียงพอ

และพยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการมากขึ้น อาทิ
การเพ่งหรือใช้สายตาเป็นเวลานาน การเดินทางด้วยเรือ เป็นต้น จากนัน้
จึงพยายามค้นหาสาเหตุของโรค และรักษาสาเหตุควบคู่กันไป เช่น
การควบคุมความดันเลือดไม่ให้สูง ควบคุมน้ำ�ตาลในเลือด (สำ�หรับ
ผู้ป่วยเบาหวาน) แต่หากอาการรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นอาเจียนมาก ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ก็จำ�เป็นต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพื่อให้ยาฉีด พร้อมสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด
สำ�หรับผู้ป่วยเป็นโรคน้ำ�ในหูไม่เท่ากัน หรือโรคมีเนียร์
(Meniere’s disease) จะต้องมีอาการอืน่ ประกอบด้วย เช่น เวียนศีรษะ
อย่างรุนแรง อาเจียน การได้ยนิ ของหูลดลง หรืออาจมีเสียงดังรบกวน
ในหู และรู้สึกแน่นอึดอัดข้างในหู ซึ่งยังหาสาเหตุของโรคที่แน่ชัด
ไม่ได้ แต่พบว่าน้ำ�ที่อยู่ในหูชั้นในมีปริมาณมากขึ้นกว่าปกติ ทำ�ให้
เกิดแรงดันภายในทีส่ ง่ ผลให้หทู ำ�งานผิดปรกติซงึ่ ไม่สามารถวัดได้ แต่
จะวินิจฉัยจากประวัติ และอาการแทน
จุดเด่นอีกข้อของโรคนี้คือ มักจะเป็นๆ หายๆ เกิดขึ้นได้
ซ้ำ�บ่อยๆ จึงไม่สามารถบอกระยะเวลาในการรักษาได้ แพทย์จึงมัก
จะแนะนำ�ให้ผู้ป่วยรับประทานยาไปตลอด เพราะหากมีอาการเกิด
ขึ้นมักจะมีอาการรุนแรง และส่งผลให้การได้ยินของหูลดลงเรื่อยๆ
จนอาจถึงขั้นหูหนวกได้
ดังนั้น หากท่านมีอาการเวียนศีรษะ ก็ไม่จำ�เป็นว่าจะต้อง
เป็นโรคน้ำ�ในหูไม่เท่ากันเสมอไปนะครับ ยังมีอีกหลายสาเหตุที่อาจ
เป็นไปได้ หากได้รับการรักษาที่ถูกวิธีท่านก็จะสามารถกันตัวเองให้
ห่างไกลจากอาการเวียนศีรษะได้ครับ

ฝ่ายแผนงาน

กองวิชาการ
สำ�นักการแพทย์

แข็ ง แรง ฟิ ต เปรี๊ ย ะ
ส.ว. ยุ ค ใหม่

พบกันอีกครั้งกับคอลัมน์ส่งเสริม
สุขภาพ หลังได้รบั กระแสตอบรับเป็นอย่างดี
จากงานประกวดสุขภาพผู้สูงอายุ สำ�นัก
การแพทย์ หรือ สว. Got Talent (ทะเล้น)
ที่เราได้นำ�เสนอไปในฉบับที่แล้วทำ�ให้ ทีม
ข่ า วเดลินิวส์เกิดความสนใจและติดต่อขอ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุ ที่ได้รับรางวัลจากการ
ประกวด ทั้ง 3 ท่านแบบเจาะลึก เรื่องดีๆ มี
สาระทีต่ อ้ งบอกต่อแบบนีส้ ารสำ�นักการแพทย์
ของเราก็ไม่ยอมพลาดที่จะมานำ�เสนอให้
ผู้อ่านได้ชื่นชมกัน
ถึ ง ตรงนี้ ท่ า นผู้ อ่ า นคงอยากจะ
ทราบว่าผูส้ งู อายุทง้ั 3 ท่านเป็นใครกันบ้างแล้ว
ใช่ไหมล่ะ ท่านผู้สูงอายุดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนให้แข็งแรงได้อย่างไร และมีเคล็ดลับ
อย่างไรสำ�หรับการใช้ชวี ติ ในสังคมเมืองหลวง
อย่างมีความสุข เริ่มกันที่คุณยายสาหร่าย
มาตย์นอก อายุ 80 ปี ผู้ชนะการประกวด
ฝ่ายหญิงรุน่ อายุ 70 ปีขน้ึ ไป คุณยายสาหร่าย
บอกว่า สุขภาพใจถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ ต้องรู้จักขจัดความเครียดด้วยการ
ออกไปพบปะเพือ่ นฝูง หรือหากิจกรรมอืน่ ๆ ทำ� 
เพราะความเครียดจะส่งผลต่อร่างกายมาก
ส่วนทีเ่ หลือก็ทว่ั ๆ ไปแค่นอนพักผ่อนให้เต็มที่
ตื่นมาออกกำ�ลังกายทุกเช้า ไม่รับประทาน
อาหารมันและอาหารรสจัด เท่านีค้ ณ
ุ ยายก็มี

สุขภาพแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่วไม่แพ้
เด็กวัยรุ่นได้แล้ว
คุณตาอร่าม สัตย์ธรรม อายุ 81 ปี
ผูช้ นะการประกวดฝ่ายชายรุน่ อายุ 70 ขึน้ ไป
เคล็ดลับของคุณตาคือ การทำ�กิจกรรมให้
ร่างกายได้เคลื่อนไหวอย่างสม่ำ�เสมอ เป็น
เหมือนกิจกรรมกระตุน้ ร่างกายให้ตนื่ ตัวทาง
อ้อม ทัง้ ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่า คุณตายัง
สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และทำ�ประโยชน์ให้
กับสังคมได้ ส่วนเรือ่ งการดูแลตัวเองก็ตนื่ ขึน้
มาออกกำ�ลังกายพร้อมกับคุณยายวัชรีหวาน
ใจคูช่ วี ติ ทุกเช้า มีทง้ั รำ�ไม้พลอง เต้นแอโรบิก
รวมไปถึงลีลาศด้วย ภายหลังออกกำ�ลังกาย
คุณตาคุณยายจะถือโอกาสนีไ้ ปพบปะพูดคุย
กับเพือ่ นฝูง ถือเป็นการออกสังคมทำ�ให้ได้ใช้
ความคิดจะได้ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ด้วย
ท่านสุดท้ายถือว่าเป็นตัวอย่างการ
ใช้ชวี ติ ยามสูงวัยทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยพลังและ
ความสุขอย่างแท้จริง นั่นคือ คุณลุงณรงค์
ช้างทอง อายุ 68 ปี ผู้ชนะการประกวดฝ่าย
ชายรุ่นอายุ 65 - 70 ปีที่ใบหน้าสดใสเต่งตึง
ผิดกับคนในวัยเกษียณทัว่ ๆ ไป คุณลุงเล่าให้
ฟังว่า แต่กอ่ นคุณลุงต้องทำ�งานหนักมาตลอด
ทำ�ให้ติดการออกกำ�ลังกายแบบหนักๆ โดย
คุณลุงจะปัน่ จักรยานวันละ 3 กิโลเมตร ก่อน
จะเล่นเลีย้ งลูกบาสเกตบอลไปจน ถึงสนาม

กีฬา เป็นการวอร์มร่างกายให้เลือดลมได้สบู
ฉีด หมุนเวียน จนตอนนี้แม้แต่การเดินก็ยัง
เดินเร็วจนติดเป็นนิสัย นอกจากนี้คุณลุงยัง
เล่าต่อด้วยว่า ตอนหนุม่ ๆ เคยใช้ชวี ติ เสเพลมา
ก่อน แต่พออายุมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้จักดูแล
สุขภาพมากขึ้น แต่ก็ไม่ลืมการเข้าสังคม มัก
จะออกไปพบปะเพื่อนฝูงเสมอ เพื่อคลาย
เหงาและไปหาความรู้ใหม่ๆ
ได้เคล็ดลับดีๆ ในการดูแลตัวเอง
จากเหล่าผูส้ งู วัยยุคใหม่กนั ไปแล้ว ท่านผูอ้ า่ น
ก็อย่าลืมหันกลับไปดูแลตัวเอง อย่าโหมงาน
หนัก จนลืมการพักผ่อนนะครับ เพื่อที่วัน
หนึง่ …วันทีเ่ ราจะต้องกลายเป็นผูส้ งู อายุ เรา
จะได้มีสุขภาพดี และแข็งแรงไม่แพ้ ส.ว. ทั้ง
3 ท่านนี้
ฉบับนี้เนื้อที่หมดลงแล้ว พบกับ
เรื่ องราวดี ๆ เกี่ ย วกั บสุ ข ภาพได้ใ หม่ใ น
สารสำ�นักการแพทย์ฉบับหน้า สวัสดีครับ
สารสำ � นั ก การแพทย์
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กรุ ง เทพมหานคร
กั บ ง า น วิ จั ย ใ น

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์
ที่ปรึกษางานวิจัย สำ�นักการแพทย์

ก

รุงเทพมหานครเป็นมหานครทีม่ ขี นาดใหญ่เป็นอันดับที่
15 ของโลก และมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทัง้ ทางเศรษฐกิจ
สังคม กายภาพและจำ�นวนประชากร จึงย่อมต้องเกิดปัญหาต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้ อาทิ ปัญหา
ด้านยาเสพติด สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ฯลฯ
ดังนั้นการจะพัฒนากรุงเทพฯ สู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่าง
ยัง่ ยืน จึงได้มกี ารกำ�หนดยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพฯ ในระยะ
ยาว 12 ปี (พ.ศ.2552-2563) ซึ่งจะยึดประชาชนชาวกรุงเทพฯ
เป็นศูนย์กลางในการกำ�หนดแผนพัฒนา
ด้านการดูแลสุขภาพ กรุงเทพฯ ได้รบั การประเมินโดย EIU
(The Economist Intelligence Unit) ที่ระดับคะแนนร้อยละ 62
ซึ่งต่ำ�กว่าค่ากลางที่ร้อยละ 75 อยู่พอสมควร ด้วยเหตุนี้กรุงเทพ
มหานครจึงจำ�เป็นต้องเร่งพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโดยหน่วย
งานภาครัฐ ให้มปี ระสิทธฺภาพและคุณภาพในการบริการทีด่ ขี นึ้ โดย
มุ่งยกระดับขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพให้มีค่าคะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ดังนั้นการนำ�เอางานวิจัยมาเป็นเครื่องมือจึง
มีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งสำ�หรับการเสริมสร้างพัฒนาและต่อยอด
งานในมิติต่างๆ ให้ดำ�เนินไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ประโยชน์ของงานวิจัย

การวิจัยเป็นการลงทุนอย่างหนึ่ง มีการใช้ทรัพยากรพอ
สมควร จึงจำ�เป็นที่ต้องเลือกทำ�งานวิจัยที่ให้ประโยชน์และคุ้มค่า
โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลือกห้วข้องานวิจัยดังนี้
1. งานวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร
ซึ่งยังไม่มีวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพพอ  
2. งานวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาและยกคุณภาพชีวติ ทีย่ ง่ั ยืนและพอเพียง
สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้
3. งานวิจัยที่เสริมสร้างความรู้ ตามบริบท สถานการณ์
โดยอาศัยภูมิปัญญา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สภา
องค์กรชุมชน และสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
4. งานวิจยั ทีร่ ว่ มมือกับสถาบันการศึกษาอืน่ ทัง้ ในและต่าง
ประเทศสำ�หรับให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน

การวิจัยในคนคืออะไร?

1. เป็นการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ทีส่ ามารถชีน้ �ำ ทิศทางการ
พัฒนาแก่สงั คมในภาพรวม หรือโดยเฉพาะกับชุมชนได้  และอาจนำ�
ไปสู่การกำ�หนดนโยบาย ตลอดจนข้อมูลสถิติเกี่ยวกับความเป็นอยู่
ของประชาชน อุบตั กิ ารณ์ของโรคและการศึกษาปัจจัยเสีย่ งของโรค
หมายถึง กระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้มา
จะช่วยพัฒนาการสาธารณสุขให้ดีขึ้น
ซึ
่
ง
ความรู
้
ด
้านสุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ได้กระทำ�
2. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่ออาสาสมัคร
ต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย รวมไปถึงการกระ
ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
ทำ�ต่อเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
กรุงเทพมหานครควรวิจัยเรื่องอะไร
อาทิ เนื้อเยื่อ น้ำ�คัดหลั่ง สารพันธุกรรม เป็นต้น รวมทั้ง เวชระเบียน
กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองท้องถิ่น มีภาระ และข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย ตลอดจนการ
หน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้มีการ ศึ ก ษาทางสั ง คมศาสตร์ พฤติ ก รรมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
พัฒนาสูก่ ารเป็นมหานครทีน่ า่ อยูอ่ ย่างยัง่ ยืน จึงได้สนับสนุนให้มงี าน สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับสุขภาพ
วิจยั ทีส่ �ำ คัญกรุงเทพฯ มีแหล่งข้อมูลทีก่ ว้างใหญ่มหาศาล หากมีการ
งานวิจยั ในคนจึงไม่จ�ำ กัดเฉพาะแต่งานวิจยั ทางการแพทย์
บริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ย่อมสามารถเลือกใช้ขอ้ มูลในการทำ� และสาธารณสุข แต่ยงั ครอบคลุมถึงงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับคนทัง้ หมด
วิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
12 สารสำ � นั ก การแพทย์
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หลักการจริยธรรมการวิจยั
ในคน

เช่น โครงการวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับมลภาวะต่างๆ ในชุมชน โครงการวิจัยที่ใช้
แหล่งข้อมูลสาธารณะ โครงการวิจัยที่มีการสัมภาษณ์ข้อมูลที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อความลับของบุคคล ชุมชนหรือสถาบัน เป็นต้น
ในกระบวนการวิจัยในคน มีผู้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกัน 4 ฝ่าย
คือ ผู้ให้ทุนวิจัย นักวิจัย อาสาสมัคร และคณะกรรมการพิจารณา
การวิจยั ซึง่ แต่ละฝ่ายก็มรี ายละเอียดในการดำ�เนินงานแตกต่างกันไป
โดยคอลัมน์ในวันนี้จะอธิบายในส่วนของอาสาสมัครซึ่งเป็นส่วนที่
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเป็นผู้เข้าร่วมได้อย่างละเอียด

อาสาสมัคร

หมายถึง บุคคลผู้เข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการวิจัยหรืออยู่ในกลุ่มเปรียบเทียบก็ตาม อาสา
สมัครอาจเป็นประชาชนทั่วไป ผู้ป่วย งานวิจัยบางเรื่องไม่ต้องใช้
อาสาสมัคร เช่น งานวิจัยที่ใช้ข้อมูลการดูแลรักษาที่มีบันทึกไว้ใน
เวชระเบียนผู้ป่วย โครงการวิจัยที่ใช้แหล่งข้อมูลสาธารณะ เป็นต้น
โดยที่ขอ้ มูลทีบ่ นั ทึกไว้ไม่ท�ำ ให้กอ่ ให้เกิดผลเสียต่อบุคคล ชุมชนหรือ
สถาบัน การเลือกอาสาสมัครพึงระวังอย่างยิง่ เมือ่ ต้องเลือกอาสาสมัคร
ทีอ่ อ่ นด้อย

อาสาสมัครที่อ่อนด้อย (Vulnerable Subjects)
คืออะไร?

หมายถึง บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมการวิจัยได้ง่าย
โดยหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจัย ไม่ว่าจะสม
เหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม หรืออาจเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัย
เพราะเกรงกลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้มีอำ�นาจเหนือกว่าหาก
ปฏิเสธ ตัวอย่าง เช่น ผูท้ อี่ ยูใ่ นองค์กรทีม่ กี ารบังคับบัญชาตามลำ�ดับ
ชัน้ อาทิ นักศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากรระดับล่าง
ของโรงพยาบาล หรืออาจเป็นเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร ลูกจ้างบริษทั
ยา ทหาร รวมไปถึงผู้ต้องขังด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่
ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผูป้ ว่ ยในสถานคนชรา คนตกงานหรือ
คนยากจน ผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน เผ่าพันธุ์ชนกลุ่มน้อย ผู้ไม่มีที่อยู่
อาศัย ผู้เร่ร่อน ผู้อพยพ ผู้เยาว์ และผู้ที่ไม่สามารถให้ความยินยอม
ด้วยตนเองได้
ดังนั้นการวิจัยในคนจึงต้องมีหลักจริยธรรมมาคอยกำ�กับ
ให้การวิจยั เดินหน้าไปโดยไม่ละเมิดต่อสิทธิบคุ คล และจริยธรรมอัน
ดี โดยมีหลักสำ�คัญดังต่อไปนี้

1. ควรดำ�เนินการวิจัยให้
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก จริ ย ธรรมสากล
ได้แก่ คำ�ประกาศเฮลซิงกิ แนวปฏิบตั ิ
การวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH GCP)
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ก่อนเริ่มการวิจัย ควรชั่งนํ้าหนักระหว่างความเสี่ยง
และความไม่สะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นกับประโยชน์ที่คาดว่าทั้ง
อาสาสมัครในการวิจัยและสังคมจะได้รับ โดยควรเริ่มการวิจยั และ
ดำ�เนินการวิจยั เฉพาะกรณีทป่ี ระโยชน์ทจี่ ะได้รบั คุม้ ค่ากับความเสีย่ ง
3. สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสา
สมัคร (หมายถึง สภาวะอันสมบูรณ์ท้งั ร่างกายและจิตใจของอาสา
สมัครที่เข้าร่วมการวิจัย) เป็นสิ่งสำ�คัญที่สุดทีค่ วรคำ�นึงถึงและควร
มีความสำ�คัญเหนือประโยชน์ทางวิชาการและประโยชน์ของสังคม
4. ควรมีข้อมูลทั้งที่ศึกษาในมนุษย์และไม่ได้ศึกษาใน
มนุษย์ของผลิตภัณฑ์ในการวิจัยมากเพียงพอ ที่จะสนับสนุนการ
ทดลองทางคลินิกที่เสนอ
5. การวิจยั ควรถูกต้องตามหลักวิชาการและเขียนไว้อย่าง
ละเอียดชัดเจนในโครงร่างการวิจัย
6. ควรดำ�เนินการวิจัยโดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามโครง
ร่างการวิจยั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ละได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการวิจยั ประจำ�สถาบัน หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
อิสระแล้ว
7. แพทย์หรือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีหน้าที่รับผิดชอบ
ดูแลรักษาและตัดสินใจทางการแพทย์ที่จะกระทำ�แก่อาสาสมัคร
(ในกรณีมีงานวิจัยทางคลินิก)
8. ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ � เนิ น การวิ จั ย แต่ ล ะคนควรมี
คุ ณ สมบั ติเ หมาะสมโดยผ่ า นการศึ ก ษา การฝึ ก อบรม และมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำ�หน้าที่ของตนเองอย่างดี
9. อาสาสมัครควรให้ความยินยอมโดยสมัครใจทุกคน
ก่อนเข้าร่วมการวิจัย
10. ควรบันทึก ดูแล และเก็บรักษาข้อมูลจากการวิจัย
ทัง้ ปวง ซึง่ จะช่วยให้การรายงานการแปลผล และการตรวจสอบทำ�ได้
อย่างถูกต้อง
11. ควรคุ้มครองข้อมูลความลับของอาสาสมัคร โดยให้
ความเคารพต่อสิทธิสว่ นบุคคลและกฎเกณฑ์การรักษาความลับตาม
ข้อกำ�หนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
12. ควรผลิต ดูแล และเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั
ตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice:
GMP) และควรใช้ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้ในการวิจยั ตามทีก่ �ำ หนดในโครงร่าง
การวิจัยที่ได้รับอนุมัติแล้ว
13. ควรปฏิบัติตามระบบซึ่งมีวิธีดำ�เนินการที่สามารถ
ประกันคุณภาพการวิจัยในทุกๆ ด้าน
สารสำ � นั ก การแพทย์
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การให้ความยินยอม

เต็มใจ เพราะฉะนัน้ จึงจำ�เป็นต้องมีหน่วยงานอีกหนึง่ หน่วยงานคอย
หมายถึง กระบวนการทีอ่ าสาสมัครยืนยันโดยความสมัคร ควบคุมดูแลในเรื่อง สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของ
ใจยินดีที่จะเข้าร่วมการวิจัยนั้นๆ หลังจากได้รับการชี้แจงเกี่ยวกับ อาสาสมัคร ในการวิจัย ที่เรียกว่า คณะกรรมการพิจารณาการวิจัย
ประเด็นต่างๆ ของการวิจัยโดยละเอียดทุกแง่มุมก่อนตัดสินใจเข้า ประจำ�สถาบัน หรือคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมอิสระ
ร่วมการวิจยั การให้ความยินยอมต้องทำ�เป็นลายลักษณ์อกั ษร มีการ
ลงนามและลงวันทีใ่ นเอกสารใบยินยอม (Informed Consent Form) คณะกรรมการพิจารณาการวิจัย

เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัคร

หมายถึงเอกสารชี้แจงข้อมูลที่ระบุข้อมูลอันจำ�เป็น ได้แก่
ชื่อโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ กระบวนการวิจยั   ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึน้ และการป้องกัน ประโยชน์ วิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกอื่น ค่า
ชดเชย หน้าทีแ่ ละการปฏิบตั ติ น ทีส่ �ำ คัญต้องให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้องครบ
ถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ใช้ภาษาชาวบ้าน ประโยคสั้นๆ
ข้อความเข้าใจง่าย ชัดเจน ไม่ใช้ศัพท์ทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
ไม่ใช้ประโยคที่แสดงการบังคับ ลดสิทธิ ชักจูง หรือให้ประโยชน์เกิน
ไป สำ�หรับเด็กอายุ 7-12 ปี มีเอกสารข้อมูลฉบับทีง่ า่ ยพอทีจ่ ะเข้าใจ
ได้ อาจมีรูปภาพประกอบคำ�อธิบายด้วย
จะเห็นได้ว่าสิ่งสำ�คัญที่สุดสำ�หรับอาสาสมัครก็คือ ความ
มั่นใจในการวิจัย เพื่อที่อาสาสมัครจะเข้าร่วมการวิจัยด้วยความ

ประจำ�สถาบันหรือคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมอิสระหมายถึงอะไร?

หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำ�งานเป็นอิสระ ประกอบด้วย
บุคลากรทางการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
บุคลากรทางการแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์ มีหน้าทีส่ ร้างความมัน่ ใจ
ว่า สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของอาสาสมัครในการ
วิจยั ได้รบั การคุม้ ครองและให้การรับประกันแก่สาธารณชนว่าอาสา
สมัครในการวิจัยจะได้รับการคุ้มครองจริง
คณะกรรมการพิจารณาการวิจยั ประจำ�สถาบันของกรุงเทพ
มหานคร ได้แก่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนกรุงเทพ มหานคร
เป็นคณะกรรมการฯ ที่ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
กรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
สำ�นักงานคณะกรรมการฯ

14 สำ�นัก

สำ�นักการแพทย์

สำ�นักอนามัย

สำ�นักงานเขต

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่
1. ปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นอาสาสมัครและชุมชน ในการวิจัย โดยพิจารณาผล
ประโยชน์และความจำ�เป็นของการวิจัย ตลอดจนกำ�กับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน รวมถึงการ
พิจารณาผลประโยชน์ การขัดกันของผลประโยชน์ของผู้วิจัย ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรมการวิจัยในการให้การรับรอง หรือไม่รับรองโครงร่างการวิจัย ของข้าราชการหรือ
บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และโครงร่างการวิจัยที่ทำ�วิจัยในคนในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
3. ติดตามประเมินโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ เพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้นจนสิ้นสุด
โครงการ
4. ให้คำ�ปรึกษาแก่ผู้วิจัยในการดำ�เนินการเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
5. คำ�แนะนำ�และประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานเกี่ยวกับระบบการให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยแก่นักวิจัยในสังกัด
14 สารสำ � นั ก การแพทย์
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โดย จิรโชติ ปิ่นแก้ว
นักประชาสัมพันธ์
สำ�นักการแพทย์

ประชุ ม โรคหลอดเลื อ ดสมองตี บ ตั น
เพิ่มพูนความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน

		 ในภาวะฉุกเฉิน การบริการทางการแพทย์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญยิ่งสำ�หรับผู้ป่วย เพราะ
การเข้าถึงตัวผู้ป่วยที่รวดเร็ว และให้การปฐมพยาบาลอย่างทันท่วงที ย่อมหมายถึงโอกาสในการรอดชีวิตของ
ผู้ป่วย หรืออาจเรียกว่าเป็น นาทีชีวิต ของผู้ป่วยเลยก็ว่าได้ ดังนั้นทักษะ ความรู้ความเข้าใจตามหลักวิชาการ
และหลักปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้พ้นจากอันตรายด้วยการรักษาที่ถูกต้องจึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะโรคอันตรายที่แสดงอาการอย่างเฉียบพลัน อาทิ โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Stroke)
โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Stroke) ถือเป็นโรคที่มีความอันตรายสูงมาก เนื่องจากมีอาการแบบเฉียบพลัน ทัง้ ยังส่งผลถึงระบบ
ประสาททำ�ให้ร่างกายมีอาการชา และอ่อนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำ�ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตหรือพิการได้ แม้ในปัจจุบัน
วิทยาการทางการแพทย์จะสามารถคิดค้น ยาสลายลิ่มเลือด (Thrombolysis) มาใช้ในการรักษาได้แล้ว แต่ก็จำ�เป็นจะต้องใช้ยาภายใน 3
ชัว่ โมงหลังเกิดอาการ ดังนัน้ การเข้าถึงและเคลือ่ นย้าย ตลอดจนการสังเกตดูแลผูป้ ว่ ยอย่างมีประสิทธิภาพของระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน
และทักษะของบุคลากรทางการแพทย์จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งสำ�หรับช่วงนาทีทองชีวิตอันแสนจำ�กัดนี้
ศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สังกัดสำ�นักการแพทย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการเพิม่ พูนและ
พัฒนาทักษะอันแสนสำ�คัญนี้ จึงได้จดั การประชุมวิชาการประจำ�ปี 2555 เรือ่ ง “โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน (Stroke)” ขึน้ ในรูปแบบไป-กลับ
โดยมี นพ.แสงชัย สีมาขจร ทีป่ รึกษาของผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์ววิ ฒ
ั น์
ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นพ.สุชาติ หาญไชยพิบูลย์
จากสถาบันประสาทวิทยา นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 (กทม.) รวมถึง นพ.เพชรพงษ์
กำ�จรกิจการ ผูอ้ �ำ นวยการ ศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ด้วย มีขา้ ราชการและบุคลากรสังกัดสำ�นักการแพทย์
เข้าร่วมประชุม จำ�นวน 41 คน และบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขซึง่ เป็นบุคคลภายนอก จำ�นวน 78 คน รวม 119 คน สนใจเข้าร่วม
การประชุมศึกษาหาความรูไ้ ปประยุกต์พฒ
ั นาใช้ในงานที่ตนรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้หากมีเหตุฉุกเฉินต้องการบริการด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วนสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1646 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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ปราณี  เลาหพิบูลย์กุล

กทรัพยากรบุคคลชำ�นาญการ
H R นักองวิ
ชาการ  สำ�นักการแพทย์
วัตถุประสงค์หลักของการจัดทำ�เส้นทางการฝึกอบรม

Training
Road
Map

มีดังนี้

เพื่อจัดการอบรมให้เหมาะสม
กับตำ�แหน่งงาน

q เพื่อนำ�ไปใช้ในการวางแผน

ความจำ�เป็นของการฝึกอบรม

q เพื่อนำ�ไปประเมินความสามารถ

q

การฝึกอบรม

เส้นทางการฝึกอบรมจะช่วยให้ทราบว่าในแต่ละตำ�แหน่งงาน
เนื่องจากเส้นทางการฝึกอบรมเป็นแหล่งหนึ่งของการ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งควรจะได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง เมื่อใด วิเคราะห์หาความความจำ�เป็นในการฝึกอบรม เพื่อนำ�ไปใช้ในการ
ซึง่ หลักสูตรและรายละเอียดของเนือ้ หาจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่ วางแผนการฝึกอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ถ้าระบบเส้นทางการ
ความรับผิดชอบ
ฝึกอบรมสมบูรณ์ในแต่ละปี ก็จะช่วยลดเวลาในการวิเคราะห์หา
ความจำ�เป็นในการฝึกอบรมจากแหล่งนี้ลงได้
q เพื่อจัดลำ�ดับความสำ�คัญและ
เพื่อให้ทราบว่าการฝึกอบรมเรื่องใดหัวข้อใดจำ�เป็นและ ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญมากน้อยเพียงใด เรือ่ งใดเร่งด่วนมาก เรือ่ งใดเร่งด่วนน้อย ทัง้ นี้
เส้นทางการฝึกอบรมถือเป็นหัวข้อการฝึกอบรมมาตรฐาน
เพื่อจะได้จัดเรียงลำ�ดับของการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลา ของผูด้ �ำ รงตำ�แหน่ง แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าคนทุกคนต้องได้รบั การ
ฝึกอบรมเหมือนกันทุกเรือ่ งทุกหลักสูตร แต่จะนำ�เอาหัวข้อทีก่ �ำ หนด
ไว้ในแต่ละตำ�แหน่ง ไปประเมินเพื่อเปรียบเทียบกับระดับความ
สามารถจริงของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งแต่ละคน เพื่อจะบอกว่า ผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งแต่ละคนจำ�เป็นต้องได้รับการฝึกอบรมในเรื่องอะไรบ้าง
และเพือ่ ประเมินดูวา่ ช่องว่างระหว่างระดับทีต่ อ้ งการ กับระดับความ
รู้ความสามารถของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้นมีมากน้อยเพียงใด และ
สามารถนำ�ไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นราย
บุคคลได้
q เพื่อสนับสนุนระบบเส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ

เนือ่ งจากทุกองค์กร มีระบบความก้าวหน้าในอาชีพให้กบั
บุคลากร และคนทีจ่ ะก้าวหน้าขึน้ ไปในตำ�แหน่งหน้าทีท่ สี่ งู ขึน้ ไปนัน้
จำ�เป็นต้องมีระบบการพัฒนาฝึกอบรมรองรับไว้ลว่ งหน้า ดังนัน้ ระบบ
เส้นทางในการฝึกอบรมจึงเป็นตัวช่วยทีส่ �ำ คัญอย่างหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้
ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา : www.peoplevalue.co.th
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สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งาน

จำ�แนกตามสาเหตุที่ประสบอันตราย 5 อันดับแรก ในกรุงเทพมหานคร
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ตามที่สำ�นักงานกองทุนเงินทดแทนได้ดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลสถิติการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำ�งานของลูกจ้าง พบว่า ในปี 2554 มีจำ�นวนการประสบ
อันตราย ลดลงจากปี 2553 ร้อยละ11.52 โดยมีสาเหตุที่ทำ�ให้ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บ
ป่วยเนื่องจากการทำ�งานสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

2552
2553
2554

แหล่งข้อมูล : สำ�นักงานกองทุนเงินทดแทน

สำ�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
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โดย...กะจิดริด
ปลายเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
ผู้เขียนและสามีได้เดินทางไปพุทธคยา สถานที่
ตรัสรูข้ ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศ
อินเดีย และได้มโี อกาสปฏิบตั ิ “เนสัชชิก” ตลอดรุง่   
จึงคิดว่าน่าจะนำ�เกร็ดของการเดินทางในครัง้ นี้
มาเล่าสูก่ นั ฟัง เพราะ เชื่อว่าหลายท่านคงผ่านหู
ผ่านตากันมาบ่อยแล้วเรือ่ งสังเวชนียสถานสีแ่ ห่ง
แต่คราวนี้จะเล่าเฉพาะการปฏิบัติเนสัชชิกที่ใต้
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณของ
พระมหาเจดีย์ที่พุทธคยาเท่านั้น
การปฏิบตั เิ นสัชชิกนัน้ ทีจ่ ริงแล้วนับ
ว่าเป็นเรื่องไกลตัวของผู้เขียน ด้วยว่าเป็นกลุ่ม
มือใหม่หดั ปฏิบตั ิ แต่เมือ่ ทำ�แล้วก็คดิ ว่า “เป็นการ
ฝึกกำ�ลังใจ”ตัวเองได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่ากว่า
จะผ่านค�่ำ คืนนัน้ มาได้กส็ าหัสสากรรจ์พอดู แอบ
ดูนาฬิกาไปหลายหน กี่โมงแล้วหนอ กี่โมงหนอ
แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม ผูเ้ ขียนก็ยงั ประสงค์จะไปอีก
หากโอกาสอำ�นวย คำ�ว่า “เนสัชชิก” นั้น ให้
ความหมายแบบบ้านๆ ก็เป็นการฝึกอดนอน
นั่นแหละ คือให้รักษาอิริยาบถ 3 ได้แก่ ยืน เดิน
นั่ง เท่านั้น คือไม่ให้เอนกายลงนอนว่างั้นเถอะ
ฉะนัน้ การเตรียมตัวจึงสำ�คัญมาก สำ�หรับมือใหม่
ควรมีรา่ งกายทีแ่ ข็งแรง หากสุขภาพไม่ดอี าจต้อง
รอให้แข็งแรงก่อน มิฉะนั้นอาจป่วยไข้ได้ ช่วง
ปลายปีทเ่ี มืองคยาอากาศประมาณ 10-12 องศา
ดังนั้นยามค�ำ่ คืนในพืน้ ทีโ่ ล่งก็หนาวจัดทีเดียวละ
แนะนำ�ว่าควร เช็คสภาพอากาศก่อนเดินทาง
เพื่อการเตรียมตัวที่เหมาะสม เห็นผู้ปฏิบัติบาง
ท่านเตรียมเสื้อกันหนาวมาน้อย จึงค่อนข้างจะ
ทรมานสังขารเอาการอยู่ แต่วา่ ไม่ได้นะ บางคน
อาจ “เห็นธรรมเมือ่ เห็นทุกข์” ก็ได้  ส่วนขัน้ ตอน
ก็ไม่มอี ะไรมาก ต้องไปลงทะเบียนหรือแสดงตนที่
reception โดยแนบสำ�เนาหน้าหนังสือเดินทาง
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งควรสำ�เนามาจากเมืองไทย
เพื่อความสะดวก เราเตรียมรูปถ่ายจากเมือง
ไทยมาด้วย แต่เอาเข้าจริงกลับไม่ต้องใช้ ยังไงก็
เช็คข้อมูลอีกทีจะดีกว่า ชำ�ระเงิน 100 รูปี (ต่อ
คน) สำ�หรับการนีด้ ว้ ย (อัตราแลกเปลีย่ นช่วงนัน้
อยู่ที่ 1.5 คือ มีเงิน 100 บาท แลก รูปีได้ 150
รูป)ี จากนัน้ พระเจ้าหน้าทีจ่ ะมอบใบตอบรับให้เรา
ใบนี้คงเป็นใบเสร็จด้วยในตัว เนื้อหาก็เป็นการ
Meditation at Mahabodhi Mahavihara
Premises ซึ่งระบุช่อื สกุลตามหนังสือเดินทาง
เลขทีห่ นังสือเดินทาง วันเดือนปีทเี่ ข้าไป เอกสาร
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ร า ต รี นี้ ที่ . . .

พุ ท ธคยา
เป็นชาวพุทธจะคิดจะทำ�อะไรให้ใช้ปญ
ั ญา
นึกถึงคุณงามความดีและพระมหากรุณา
ของพระพุทธองค์แล้ว จะได้เป็นเครื่อง
เตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี
ใบนี้สำ�คัญเนื่องจากประมาณสามทุม่ เจ้าหน้าที่
จะ clear คนออกจากบริเวณใต้ตน้ โพธิ์ ผูท้ จี่ ะอยู่
บริเวณนีย้ ามค�่ำ คืนต้องแสดงใบนีแ้ ก่เจ้าหน้าที่ ผู้
เขียนมองว่าเป็นการดีที่มีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเช่นนี้ เพราะสถานทีน่ เ้ี ป็นทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์
เป็นหัวใจของชาวพุทธทัว่ โลก และผูม้ าปฏิบตั กิ ็
รูส้ กึ ถึงความปลอดภัยด้วย เพราะต้องแสดงตัว
ก่อนเข้ามาค้างคืนทีน่ ี่ จะได้ทราบว่าใครเป็นใคร
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลองเข้าไปที่ www.
mahabodhi.com
ตอนเราไปสมัครหรือลงทะเบียนนั้น
พระเจ้าหน้าที่เป็นชาวอัสสัม (หวังว่าคงไม่จำ�
สับสนกับสิกขิมนะ ชือ่ ก็ออกจะคล้ายกัน ผู้เขียน
ยิง่ ฉลาดๆ จำ�แม่นอยูด่ ว้ ย) ท่านพอจะพูดภาษาไทย
กับเรารูเ้ รือ่ ง แปลกดีมย้ั ล่ะ? ท่านบอกว่ามีเชือ้ สาย
ไทยใหญ่ ภูมิลำ�เนาของท่านอยู่ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของอินเดียติดกับพม่าเรานีเ่ อง เราเลย
ได้ใช้ภาษาอังกฤษน้อยลง ค่อยยังชั่วหน่อย จะ
ได้ไม่เมื่อยมือมาก เลยได้ความคิดมาว่าภาษาก็
เดินทางไปพร้อมกับคนนัน่ แหละนะ สนทนากับ
ท่านแล้วได้ความรู้สึกคุ้นเคยกันดี

มาว่ า กั น ถึ ง เรื่ อ งข้ า วของเครื่ อ งใช้
ส่วนตัวทีต่ อ้ งตระเตรียม อันดับแรกเลยคือมุง้ นัง่
ถือเนสัชชิกคงไม่ตอ้ งใช้มงุ้ นอนอยูแ่ ล้ว ได้ยนิ ว่า
บางวัดมีมุ้งให้เช่าด้วยนะ ผ้าปูรองนั่งก็ต้องเอา
ไป ผู้เขียนเช็คอุณหภูมิแล้วเลยเอาหนังสือพิมพ์
ติดไปด้วย เพื่อปูรองพื้นเป็นฉนวนกันความเย็น
ก่อนปูผา้ ซึง่ ช่วยได้ดที เี ดียว นอกจากนี้ก็ควรจะ
เตรียมหนังสือสวดมนต์ (สำ�หรับมือใหม่เช่นผู้
เขียน) ยาประจำ�ตัว ยากันยุง ไฟฉาย เครือ่ งกัน
หนาวครบชุด จะจัดเต็ม จัดหนัก เพียงใดก็ดูตาม
การพยากรณ์อากาศละกัน ผู้เขียนเป็นประเภท
กลัวความหนาวเย็น จึงเตรียมเสื้อกันหนาว ผ้า
พันคอ ถุงมือ กระดาษทิชชู่ ฯลฯ อ้อ...รองเท้า
แตะก็ควรนำ�ไปด้วย และที่ควรนำ�ไปอีกอย่างก็
คือถุงก๊อบแก๊บ 2-3 ใบ เพราะสามารถใช้การได้
อเนกประสงค์จะใส่ขยะ ใส่รองเท้าตอนไปเข้า
ห้องน� ำ้ ฯลฯ ทีส่ �ำ คัญยิง่ อีกอย่างคือ กระติกน�ำ้ ร้อน
นึกภาพตอนหนาวจัดกลางดึก แค่ได้ดมื่ เครือ่ งดืม่
อุ่นๆ (ผู้รักษาศีลแปดต้องพิจารณาดูนะว่าอัน
ไหนดื่มได้อันไหนดื่มไม่ได้) ตอนหนาวจัดๆ มือ
สัมผัสไออุน่ จากถ้วยใบน้อย แค่นกี้ ม็ สี ขุ ได้อย่าง

มันเป็นความสงบงามเกินกว่าที่คิด...

ประหลาด บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าสุขยังไง...
ตอนเตรียมตัวก่อนออกเดินทางสามีกระเซ้าว่า จะ
ไปปิคนิกหรือไปปฏิบตั ธิ รรมกันแน่ ดูไม่คอ่ ยออก
ราตรีนผี้ า่ นไปอย่างครบรส...เข้าใจซึง้
แล้วถึงคำ�ว่า จิตทีฝ่ กึ ดีแล้วเป็นสุขน่ะเป็นอย่างไร
ทีว่ า่ จิตทีฝ่ กึ ดีแล้วน่ะ พูดถึงคนอืน่ ไม่ใช่ตวั ผูเ้ ขียน
หรอกนะ เพราะตัวเองส่งจิตออกนอกอยูบ่ อ่ ยครัง้
มีกระสับกระส่ายบางขณะ ชอบชำ�เลืองดูผปู้ ฏิบตั ิ
ท่านอืน่ ๆ ทีน่ งั่ สงบสำ�รวมเจริญสติอยูใ่ นมุง้ แบบ
ไม่ไหวติงเป็นนานนับชัว่ โมง พลอยให้เกิดความ
รู้สึกเป็นสุขและสงบไปด้วยอย่างประหลาด นึก
ชื่นชมท่านเหล่านั้นอยู่ในใจว่าคงฝึกมาดีแล้ว
เชื่ อ ว่ า ของแบบนี้ จ ะมาทำ � เฟค (fake) กั น
ไม่ได้หรอก เพราะไม่ใช่จะทำ�กันได้งา่ ยๆ ใครจะ
มานั่งทนทรมาณกันเล่นๆ หมายมาดในใจว่าจะ
ต้องปฏิบัติให้มากขึ้น ส่วนในอิริยาบถ เดินนั้น
บางขณะพบว่ามีผู้ปฏิบัติธรรมเดินคอยเก็บใบ
โพธิ์ที่ล่วงหล่นจากต้น แล้วค่อยๆบรรจงวางไว้
อย่างทนุถนอม มันงดงามซาบซึ้งใจบอกไม่ถูก
เป็นของสูงค่าทีเ่ ก็บไปบูชา สามีเก็บใบโพธิใ์ บน้อย
มาให้ดู และบอกว่าใบเล็กขนาดนีไ้ ม่นา่ จะมีบอ่ ย
ที่จะร่วงลงมา กลับกรุงเทพฯ แล้วจะใส่กรอบไว้
ให้แขวนบูชาติดตัวเป็นสิริมงคล ขณะเขียนอยู่นี้
ก็แขวนติดตัวไว้เพื่อเตือนสติว่าเป็นชาวพุทธจะ
คิดจะทำ�อะไรให้ใช้ปญ
ั ญา นึกถึงคุณงามความดี

และพระมหากรุณาของพระพุทธองค์แล้ว จะได้
เป็นเครื่องเตือนใจให้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี
ท่ามกลางรัตติกาลนัน้ เราพบเห็นชาว
พุทธต่างเชื้อชาติมาปฏิบัติธรรมในหลากหลาย
อิรยิ าบถ เห็นพระทิเบตนอนกราบในท่าอัษฎาง
คประดิษฐ์ และได้พบกลุ่มคนไทยจำ�นวนหนึ่ง
เป็นพระก็มี เราทักทายกันตามประสาคนไทย
ด้วยกัน แล้วก็แยกกันไปปฏิบตั ิ ในทำ�เลที่เหมาะ
แก่ตัว บางคราวก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ในหลาก
หลายสำ�เนียง บางขณะฟังแล้วไพเราะจับใจ แม้
จะต่างชาติต่างภาษากันก็ตาม จริงๆ คงเป็น
เพราะความเงียบด้วย เสียงจึงชัดเจน ปราศจาก
ความอึกทึก วุน่ วาย นีก่ ระมังทีเ่ รียกว่า สงบ และ
สงัด ยามใกล้รุ่งราวตีสี่ สามีบอกว่าพอมีแสง
เรืองรองของพระอาทิตย์ จึงได้เก็บภาพสงบงาม
ไว้ได้บ้าง เพราะถ้าเป็นช่วงเวลาอืน่ จะคลาคล�ำ่
ไปด้วยผู้คนจากทั่วโลก คนจะเยอะกว่าตอนนี้
มากมาย ฉะนัน้ บรรยากาศประมาณนีห้ าได้ยากยิง่
ผูค้ นเริม่ ทยอยเก็บข้าวของและเดินทางกลับทีพ่ กั   
เราออกจากพระมหาเจดียป์ ระมาณตีสก่ี ว่าๆ เรียก
ริกชอร์ (สามล้อถีบ) กลับวัดไทยพุทธคยา ค่ารถ
ราว 20 บาทไทย ความจริงเดินกลับก็ได้อยู่ แต่
เราอ่อนล้าเกินกว่าจะเดินกลับ ประกอบกับ
สัมภาระก็เยอะอีกต่างหาก ผู้เขียนรู้สึกเป็นสุข
และภาคภูมิใจที่ทำ�เนสัชชิกสำ�เร็จในระดับหนึ่ง

แม้ไม่เต็มร้อย แต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ตัวเองพอใจ
และที่สำ�คัญคำ�อธิษฐานที่ได้ขอไว้ก็สมประสงค์
ทุกประการ ฟังดูออกจะแปลก เจ้าชายสิทธัตถะ
เสด็จมาทีน่ เี่ พือ่ ละทุกอย่าง  ทัง้ ปราสาทสามฤดู
ข้าทาสบริวาร ทรัพย์สมบัตทิ ง้ั ปวง อีกทัง้ ยังต้อง
จากพระนางพิมพาและเจ้าชายราหุล ซึ่งเป็น
ทีร่ กั ปานดวงใจ นับเป็นการ“สละ” ทีย่ ากยิง่ แต่
เรามาปฏิบัติเพื่อ “ขอ” มันดูออกจะขัดกัน แต่
มาคิดดูแล้ว สิ่งที่ผู้เขียน “ขอ” นั้นมิใช่เพื่อตัว
เองสถานเดียว ผู้เขียนขอให้พี่เขยซึ่งป่วยเป็น
มะเร็งตับระยะสุดท้าย ได้ละโลกนี้ไปอย่างสงบ
ขออย่าเจ็บปวด ขออย่าทุกข์ทรมาณ คุณหมอบอก
เป็นนัยว่าเวลาของพี่เหลือน้อยเต็มทีแล้ว บุญ
กุ ศ ลที่ ไ ด้ ก ระทำ � ในครั้ ง นี้ ข ออุทิศให้เจ้ากรรม
นายเวรของพี่เขยผู้มีพระคุณของผู้ เขี ย นด้ ว ย  
ก่อนมาอินเดียบอกพี่เขยว่าขอให้อนุโมทนาบุญ
กับน้องด้วยนะ กลับเมืองไทยได้ไม่กี่วัน พี่สาว
และผู้เขียนตัดสินใจรับพี่เขยจากโรงพยาบาล
กลับมาดูแลทีบ่ า้ น พีเ่ ขยมีความสุขมากทีไ่ ด้กลับ
บ้าน ได้รบั ประทานอาหารทีช่ อบ ได้ยนิ เสียงสุนขั
ตัวโปรด ภรรยาได้เช็ดตัวให้ ได้สวดมนต์ก่อน
หลั บ ไป ตลอดคื น นั้ น ไม่ ไ ด้ ยิ น เสี ย งกระสั บ
กระส่ายเลย พี่จากไปในยามรุ่งอรุณอย่างสงบ
เป็นการใกล้ชดิ กับความตายครัง้ แรกของผู้เขียน  
มันเป็นความสงบงามเกินกว่าที่คิด...
สารสำ � นั ก การแพทย์
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โดย...มิถุนา

พั ก ก า ย

พั ก ใ จ

ที่ . . .

เกาะตาชัย สิมลิ นั

“เกาะตาชัย” ธรรมชาติทางทะเลฝัง่ อันดามัน อยูท่ างตอนเหนือสุดของ “อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั ” อยูไ่ ม่ไกลจากหมูเ่ กาะสุรนิ ทร์นกั
ประวัติศาสตร์อันเรียบง่ายและตรงไปตรงมา มีอยู่ว่า “ตาชัย” เป็นผู้ค้นพบเกาะ เลยยกให้เป็น ชื่อ “เกาะตาชัย” จำ�ง่าย เข้าใจ ชัดเจน
เมื่อเอ่ยถึงชื่อ “พังงา” หลายคนคงนึกถึงภาพแสงแดด
้
สายลม นำ�ทะเลสีใส และหาดทรายขาวละเอียดของ หมูเ่ กาะสิมลิ นั
หมู่เกาะสุรินทร์ รวมถึงอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา แต่วนั นี้ เกาะ
บริวารแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั ทีแ่ ม้จะเป็นเกาะ
น้องใหม่ที่เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นาน แต่กลับได้รับความนิยมจากนัก
ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก เพราะยังคงความ
เป็นธรรมชาติอยู่อย่างครบถ้วน แถมยังมีน้ำ�ทะเลสีสวยใสสะอาด
ชื่อของมันคือ “เกาะตาชัย”
เกาะตาชัย ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือสุดของ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะสิมิลัน และอยู่ไม่ไกลจาก หมู่เกาะสุรินทร์มากนัก ถูกพบ
ครั้งแรกโดยชายที่ชื่อ ตาชัย จึงตั้งชื่อเกาะตามคนค้นพบว่า เกาะ
ตาชัย
จุดเด่นที่ทำ�ให้ เกาะตาชัย กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่ใครๆ ก็อยากจะไปชื่นชม คือ ชายหาดทรายขาวเม็ดละเอียดนุ่ม
ทอดตัวยาวขนานไปกับผืนน�้ำ ประมาณ 700 เมตร เมือ่ ลองเดินป่า
เข้าไปดูจะพบ ปูไก่ ปูน้ำ�จืดที่ชอบอาศัยอยู่ตามธารน้ำ�  มีลำ�ตัวสี
แดงสด ก้ามสีดำ�เหลือบน้ำ�เงิน มักจะสีก้ามส่งเสียงเพือ่ หาคูฟ่ งั ดู
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ปูไก่ชอบออกหากินในช่วงกลางคืน รวมถึงเป็นจุดดำ�น�ำ้ ดูปะการังที่
ทอดตัวยาวขนานกับชายหาด ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย

เกาะตาชัย ตัง้ อยูท่ างตอนเหนือสุดของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั ไม่ไกลจากหมูเ่ กาะสุรนิ ทร์มากนัก พบครัง้ แรกโดยชายทีช่ อ่ื ตาชัย จึงทำ�ให้
ตัง้ ชือ่ เกาะตามคนค้นพบว่า เกาะตาชัย ถือได้วา่ เป็นเกาะบริวารแห่งใหม่และอยูใ่ นความดูและรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะสิมลิ นั
คล้ายเสียงลูกไก่จงึ กลายเป็นเสน่หอ์ ย่างหนึง่ ทีท่ �ำ ให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ไทย
และต่ า งชาติ มุ่ ง ไปเพื่ อ ยลโฉมมั น ถึ ง หมู่ เ กาะสิ มิ ลั น กั น ทุ ก ปี ซึ่ ง
เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานจะเน้นย�้ำ ให้นกั ท่องเทีย่ วระมัดระวังในการเดินตาม
เส้นทางทีเ่ จ้าหน้าทีพ่ าเข้าไปเท่านัน้ และไม่ควรส่งเสียงดัง เพื่อจะได้
ไม่ไปรบกวนชีวิตความเป็นอยู่ของปูไก่มากเกินไป
อีกกิจกรรมทีไ่ ม่ควรพลาดเมือ่ มาเทีย่ วเกาะตาชัยก็คอื การ
ดำ�น้ำ�สนอร์เกิลชมปะการังและฝูงปลาบริเวณแนวปะการังน�ำ้ ตืน้ หน้า
เกาะ ทัง้ นีห้ ากนักท่องเทีย่ วไม่อยากค้างคืน ก็สามารถซื้อแพ็คเกจแบบ
เช้าไปเย็นกลับ (One Day Trip) ได้ที่ ท่าเรือคุระบุรี อำ�เภอคุระบุรี

จังหวัดพังงา และที่ท่าเรือ ทับละมุ อำ�เภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ทัง้ นีเ้ กาะตาชัย ถูกสำ�รวจพบมานานแล้ว แต่เพิง่ จะขึน้ ตรง
กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปยล
โฉมความงามได้ไม่นาน ทำ�ให้ตอนนี้บนเกาะตาชัย ยังไม่มีบ้านพัก
ไว้คอยบริการ แต่ทางอุทยานฯ อนุญาตให้กางเต็นท์พกั ค้างคืนได้ มี
ห้องน�ำ้ แยกชายหญิงเป็นสัดส่วน โดยสามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ซึ่งช่วงเวลาที่ เกาะตา
ชัย งดงามที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน จากนั้น เกาะตาชัย
จะปิด 6 เดือน เพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟู หากมีโอกาส มีเวลาก็อย่า
ลืมลองไปเยี่ยมเยือนเกาะสวยทะเลใสที่ชื่อตาชัยแห่งนี้ดู ไปแล้วก็
อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาให้ความงดงามคงอยูค่ กู่ บั เกาะแห่งนีต้ ลอด
ไปด้วยนะคะ
ภาพจาก www.travel.kapook.com
www.holidaythai.com
www.tiewsby.com
ถือได้ว่า เกาะตาชัย มีลักษณะทางธรรมชาติที่คล้ายคลึงกับสิมิลันไม่ว่า
จะเป็นน้ำ�ทะเลสีฟ้าใส หาดทรายขาว ละเอียด นุ่มเท้า หาดทรายขาวที่
ทอดยาวขนานไปกับผืนน้ำ�ประมาณ 700 เมตร มีจุดดำ�น้ำ�ดูปะการัง ที่
ทอดตัวยาวขนานกับชายหาด มีแนวปะการังที่สวยงามและค่อนข้าง
สมบูรณ์ไปด้วยปะการังแข็งและปะการังอ่อนสีแดง ความสมบูรณ์ของ
แนวปะการังทำ�ให้เกาะตาชัยอุดมไปด้วยปลาทะเลน้อยใหญ่ที่เข้ามา
หากินและหลบภัย จากอวนลากของชาวประมง หากมาในช่วงจังหวะดีๆ
จะได้พบเห็นฉลามวาฬ กระเบนราหู และกระเบนนก เวียนว่าย ไปมาทักทาย
ด้วยความงดงามและความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ทำ�ให้ เกาะตาชัย กลาย
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำ�ให้นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคน อยากเดิน
ทางไปสัมผัส
สารสำ � นั ก การแพทย์
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ยอดคนจะปรากฏขึน้ เสมอแต่นนั่ มิใช่เพราะ “ฟ้ากำ�หนด”
การที่ “ยอดคน” ปรากฏขึ้นได้เพราะ เขาผ่านการ “ฝึกฝน” และ
“เรียนรู้” ที่จะเป็นยอดคน“อัจฉริยะ” ไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติแต่เป็นสิง่ ทีถ่ กู สร้างขึน้ มา ไม่มใี ครเก่งมาตัง้ แต่เกิด
คนเก่งได้นนั้ ต้องได้รบั การฝึกฝน ม้าดี ต้องมีคนขีม่ าฝึกฝน...นักกีฬา
ที่ดีต้องมีโค้ชที่ดีมาฝึกฝน
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จงกล้าที่จะเผชิญความล้มเหลว...ความล้มเหลวคือครูที่
ทดสอบตัวเรา
If you want to have success, you have no choice.
มนุษย์

คือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงที่ไม่มีขีดจำ�กัด...ทำ�ไม?
มนุษย์เหมือนกันจึงประสบความสำ�เร็จไม่เท่ากัน นั่นเป็นเพราะ
มนุษย์แต่ละคนได้รับโอกาสทางความคิดที่แตกต่างกัน

Don’t Look Down Yourself.
อดีตไม่สำ�คัญว่าเราเป็นใคร สำ�คัญที่ว่าวันนี้เราต้องการ คนสำ�เร็จมองปัญหาเป็นโอกาส คนล้มเหลวมองโอกาสเป็นปัญหา
เป็นใครจงเคารพนับถือในความสามารถของตัวเอง ยกย่องและให้ คนสำ�เร็จจะปรับตัวเองไปหาโลกภายนอก คนล้มเหลวจะให้โลก
เกียรติตัวเอง
ภายนอกปรับตัวเข้าหาตัวเอง
สมองของคนเราเหมือนพื้นดินที่ว่างเปล่า
Team work is less ‘E-GO’ and more’ WE GROW’
เมือ่ เราปลูกอะไรลงไปเราก็จะได้ผลเป็นอย่างนัน้ ...จงปลูก
คนสำ�เร็จระดับผูบ้ ริหาร เป็นผูน้ �ำ ขององค์กรต่างๆ ในโลกนี้
ฝังแต่สงิ่ ดีๆ ลงไปในสมอง คำ�พูดใดๆ ทีเ่ ราเคยได้ยนิ ซ�้ำ ๆ ซากๆ เกิน กว่า 85% ทัว่ โลกล้วนแล้วแต่มใิ ช่คนเก่ง แต่เป็นคนดีทงั้ สิน้ คนเก่ง...
37 ครั้ง มันจะกลายเป็น “อุปนิสัย” ของเราทันที สิ่งที่น่ากลัวที่สุด มักจะมี ‘อัตตา’ จะไม่ยอมปรับตัวเข้าหาโลก ไม่รบั ฟังความคิดเห็น
ในโลกคือ “สิ่งแวดล้อม” อย่าปล่อยให้ความคิดหรือคำ�พูดของคน ของคนอืน่ ไม่ยอมรับการพัฒนา...ความรู้ และสิง่ ใหม่ๆ ‘ปกครองคน
บางคนมาตัดสินชีวติ ของเรา ในโลกนีไ้ ม่มใี ครมีอทิ ธิพลกับตัวเราเอง ไม่ได้’
นอกจากตัวเราเอง
คนเก่ง...ใช้เวลา 2-3 ปีก็สอนให้เก่งได้...แต่...คนดีต้องใช้
ชีวติ ไม่ใช่เกมส์กฬี า ไม่มเี วลาพักครึง่ ไม่มกี ารขอเวลานอก เวลา ‘ชั่วชีวิต’ สอนกัน คนเก่งมักจะขาดความจงรักภักดี ไม่มีความ
และที่สำ�คัญคือ ‘เปลี่ยนตัวผู้เล่นไม่ได้’ ไม่มีใครเกิดมา ‘ล้มเหลว’ มี กตัญญู
แต่ ‘ล้มเลิก’
“ความรู้” เป็นเพียง “พลังอำ�นาจแฝง” ชนิดหนึ่งเท่านั้น
คนฉลาด...ต้องโง่เป็น คนโง่ไม่เป็น...จะไม่มีทางฉลาด “ความรู”้ จะกลายเป็น “พลังอำ�นาจทีย่ ง่ิ ใหญ่” ได้กต็ อ่ เมือ่ มันถูกนำ� 
ไปใช้อย่างชาญฉลาดเท่านั้น
เพียงคุณคิดว่าคุณทำ�ได้ คุณก็ทำ�ได้ตั้งแต่ที่คุณคิด
ฟัง...แต่...ไม่ได้ยนิ ได้ยนิ ...แต่...ไม่เข้าใจ เข้าใจ...แต่...ไม่ลกึ ซึง้
แต่หากคุณคิดว่าคุณทำ�ไม่ได้คุณก็ทำ�ไม่ได้ตั้งแต่ที่คุณคิด
สิ่งที่เลวร้ายที่สุดของมนุษย์ คือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ‘ทางจิต’ ที่ ลึกซึง้ ...แต่...ไม่แตกฉาน แตกฉาน...แต่..นำ�ไปใช้ไม่เป็น !!! จงนำ�ศักยภาพ
และอัจฉริยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวเรา มาใช้อย่างชาญฉลาด
ตอกย้ำ�ตัวเองว่า...ทำ�ไม่ได้
แม้แต่ “คิด” ยังไม่กล้าที่จะคิด แล้วชีวิตจะประสบความ
ข้อมูลจาก  www.teenee.com
สำ�เร็จได้อย่างไร?
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โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ

“กฎหมาย ป.ป.ช. ใหม่
ผลกระทบต่อการจัดซื้อ - จัดจ้างภาครัฐ”
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ร่วมกับ
สำ�นักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องประชุมแพทยรักษ์ ชั้น 4 อาคารสำ�นักการแพทย์
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เปิดอบรมหลักสูตรการบริหาร
การพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 7
ผลิตบุคลากรคุณภาพสู่สำ�นักการแพทย์

สำ�นักการแพทย์เปิด “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านการแพทย์) รุ่นที่ 7 หรือ บพ. 7” อันเป็นหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสายการพยาบาลผูท้ มี่ คี วามรับผิดชอบในด้านการบริหาร ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในงานด้านการบริหารแนวใหม่ทสี่ อดคล้อง
กับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น 30 คน ในระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน - 12 กันยายน 2555 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

