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ทักทาย
สวัสดีค่ะ
พบกันเป็นฉบับแรกในปีงบประมาณ 2554
สารสำ�นักการแพทย์ฉบับปฐมฤกษ์นี้ขอเริ่มด้วยโครงการ
พัฒนาระบบบริการของสำ�นักการแพทย์ โดยผูอ้ �ำ นวยการ
สำ�นักการแพทย์ นพ. สราวุฒิ สนธิแก้ว เรื่องน่ารู้ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าผู้ป่วยเบาหวาน ของ
โรงพยาบาลตากสิน สถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเบาหวาน
ความเป็นมาของโครงการ BMA Excellence การส่งเสริม
สุขภาพผ่านห่วงฮูล่าฮู้ป การเขียนเรื่องเล่า (Narrative
Medicine) ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมการดูแล
ผูป้ ว่ ยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์โดยผ่านเรือ่ งเล่า และ
ทีมงานของเราไม่อยากตก trend จึงขอเสนอเรือ่ งปรากฎการณ์
ภาวะโลกร้อน ยุทธศาสตร์ในการลดภาวะโลกร้อนของ
สำ�นักการแพทย์นำ�เสนอโดย คุณจอมใจ สำ�ราญทรัพย์
ผู้ตรวจราชการระดับ 9 อดีตเลขานุการสำ�นักการแพทย์
พร้อมทัง้ บทความทีห่ ลากหลาย คลายเครียดของคนทำ�งาน
ทัง้ ด้านการท่องเทีย่ ว การพิชติ ความเครียด กิจกรรมต่างๆ
รอบรั้วสำ�นักการแพทย์
ดิฉนั และทีมงานหวังว่า สารสำ�นักการแพทย์ฉบับนี้
คงอำ�นวยประโยชน์ให้แก่ท่านผู้อ่านได้บ้างตามสมควร
หากท่านผูอ้ า่ นจะติชม หรือมีขอ้ เสนอแนะใดๆ โปรดอย่าลังเล
ทีจ่ ะติดต่อทีมงานของเราได้ท่ี 02-6229249 (นักประชาสัมพันธ์)
แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
แพทย์หญิงกนิษฐา ชิมะบุตร
บรรณาธิการ
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บรรณาธิการอำ�นวยการ : นางสาวกนิษฐา ชิมะบุตร
ผู้อำ�นวยการกองวิชาการ
กองบรรณาธิการ :
นางสาวพรเพ็ญ จำ�รูญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นางสานันท์ เสรีประยูร
นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่
นักสถิติ 7 ว
นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี
นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว
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นางฉวีวรรณ สรรพมงค์
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นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร
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นางสาวอรัญญาณี จันทนุกูล
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นางสาวสิริลักษณ์ เดชดวง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวพัชราภรณ์ ชาวดร
นักประชาสัมพันธ์
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คุยกับผูบ้ ริหาร
นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์
ก้าวเข้าสู่เดือนตุลาคม 2553 ในระบบราชการของเรา หมายถึง
การก้าวเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ (ปีงบประมาณ 2554) ข้าราชการที่มีอายุครบ
60 ปีบริบูรณ์ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553 จะต้อง
เปลีย่ นสถานะเป็น บุคลากรเต็มขัน้ ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงในหน่วยราชการต่างๆ
ในด้านของบุคลากรคือ การเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบ
ในด้านต่างๆ ในเรื่องของการบริหารงานก็เป็นการย่างเข้าสู่แผนงานประจำ�ปี
งบประมาณ 2554 รวมทัง้ การใช้งบประมาณตามข้อบัญญัตงิ บประมาณประจำ�ปี
2554 ในส่วนราชการที่สังกัดกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคมของทุกปีจึงเป็น
เดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในหลายอย่าง ประชาชนผู้รับบริการต่างคาดหวัง
ว่าจะได้เห็นการเปลีย่ นแปลงทีแ่ ปลกใหม่ ทำ�ให้ประชาชนได้รบั ความสะดวกรวดเร็ว
และความพึงพอใจ
สำ�หรับปี 2554 เป็นปีที่มีความพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากเป็น ปีที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา
ประชาชนทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วาระสำ�คัญนี้ สำ�นักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ได้จดั ทำ�โครงการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้เสนอ กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาและมีโครงการได้
รับการคัดเลือกเป็นหนึง่ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เพือ่ เสนอสำ�นักนายกรัฐมนตรี
คัดเลือกจำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการจัดตัง้ ศูนย์เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุและโรงพยาบาลบางขุนเทียน
2. โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังได้รับโครงการของสำ�นักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร 3 โครงการ เป็นโครงการในระดับกรุงเทพมหานคร คือ
1. โครงการสูงวัยหัวใจแกร่ง ซึ่งเป็นโครงการที่สำ�นักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร และสำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดทำ�ขึ้นเพื่อ
ประกวดสุขภาพและความสามารถของผู้สูงวัย อายุระหว่าง 60 – 70 ปี
โดยให้มกี ารแข่งขันการทำ�กิจกรรมต่างๆ ระหว่าง เดือนเมษายน 2554 ตลอดเดือน
และประกาศผลในต้นเดือนพฤษภาคม 2554 มี การออกอากาศ ภาพกิจกรรม
ทางสถานีโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ (NBT ช่อง 11) จำ�นวน 15 ตอน

วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 17.30 –
18.00 น. โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ ผูส้ งู วัยให้รกั ษาสุขภาพและใช้ศกั ยภาพ
ที่มีอยู่เพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคม งานนี้ผู้สูงวัยที่รักสุขภาพ
และชอบความท้าทายเตรียมตัวได้
2. โครงการมหกรรมสุขภาพกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการมหกรรม
สุขภาพ ที่จัดเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาสุขภาพตนเอง
และตระหนักถึงความสำ�คัญของการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึง่ จัดมา
ตั้งแต่ปี 2551 – 2553 ปีละครั้งได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ในปีพิเศษนี้
ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มรว. สุขุมพันธ์ บริพัตร จึงได้มอบนโยบาย
ให้จัดงาน 4 มุมเมืองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนคนกรุงเทพได้ร่วมกิจกรรม
โดยทั่วถึงกันคาดว่าจะเริ่มจัดครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2554 งานนี้ผู้สนใจ
โปรดอดใจรออีกไม่นานและขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
3. โครงการธรรมะ พัฒนาจิต พิชติ โรค เป็นโครงการทีน่ �ำ หลักธรรม
ทางศาสนามาปรับใช้ ร่วมกับการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นการรักษาทางเลือกเพื่อ
เสริมให้ผู้ป่วยที่สนใจ เข้ารับฟังหลักธรรมเพื่อนำ�มาปรับใช้ร่วมกับการรักษา
อาการเจ็บป่วยที่ได้รับจากแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ามารับ
การรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร อาจจะได้พบกับกิจกรรมทาง
ศาสนาในโรงพยาบาลอย่างหลากหลายที่โรงพยาบาลจะพิจารณาจัดขึ้นเพื่อ
เสริมพลังในการต่อสู้กับความเจ็บป่วยให้เข้มแข็งขึ้นต่อไป
กิจกรรมนีเ้ ป็นกิจกรรมแนวทางใหม่ สำ�นักการแพทย์เปิดรับฟังความเห็น
ข้อเสนอแนะ คำ�ติชม ทางจดหมายที่ สำ�นักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 514
ถนนหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100
e-mail : complain@msdbangkok.go.th
หรือโทรศัพท์ที่ 0 2220 7510 - 11
ยังมีโครงการพัฒนาบริการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ อีกแต่เนื้อที่
ไม่พอเสียแล้วครับ โปรดติดตามฉบับหน้า อย่าพลาดนะครับท่านจะได้พบว่า
โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจะรวมพลังกันปรับโฉม
การบริการเพื่อประชาชนคนกรุงเทพอย่างไรอดใจรอไม่นานครับ
สวัสดี
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ร่วมเทิดไท้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
โดย พรเพ็ญ จำ�รูญรัตน์
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ที่ทรงงานหนักเพื่อให้พสกนิกรชาวไทยมีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประกอบกับปีพุทธศักราช 2554 เป็นปีมหามงคลของชาวไทย เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ส�ำนักการแพทย์จงึ ได้รว่ มจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในระดับรัฐบาล ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับส�ำนัก ดังนี้
ระดับรัฐบาล ได้แก่ โครงการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน เฉลิมพระเกียรติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
  และโครงการศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคล
  เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ระดับกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โครงการสูงวัย... หัวใจแกร่ง โครงการจัดงานมหกรรมสุขภาพ Bangkok Health
Fair 2011 และโครงการธรรมะ พัฒนาจิต พิชิตโรค
ระดับส�ำนักการแพทย์ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอกเฉลิมพระเกียรติ
แต่ละโครงการได้มีการด�ำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในวันนี้ขอน�ำเสนอโครงการสูงวัย... หัวใจแกร่ง กันก่อนนะคะ

โครงการสูงวัย... หัวใจแกร่ง
ความส�ำคัญในเรื่อง “ผู้สูงอายุ” เป็นประเด็นที่ได้รับ
ความสนใจจากสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ เพราะการให้
ความเคารพและให้เกียรติผู้มีอาวุโส และความกตัญญูรู้คุณ
เป็นคุณค่าทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นสิง่ ดีงาม และมีการปลูกฝัง
มาอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย และจากแนวโน้มของประชากร
ผู้สูงอายุในประเทศไทยที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้นดังกล่าว เราจึง
ควรตระหนักถึงการให้ความส�ำคัญของการดูแลคุณภาพชีวิต
สุขภาพกาย และสุขภาพใจของผู้สูงอายุให้แข็งแรงอยู่เสมอ
เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี ทั้งยังเห็นคุณค่าของการเป็นผู้สูงวัยของตนเอง
อีกด้วย ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนั้น คือการเลือกสรรกิจกรรม
ที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุได้เสริมสร้างสุขภาพกาย และสุขภาพใจให้
แข็งแรงอยูเ่ สมอ โดยการน�ำเหล่าผูส้ งู อายุมาวัดพลังและทดสอบ
เพือ่ เป็นการให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ให้ผสู้ งู อายุ และสังคม
ได้ทราบถึงการดูแลและเข้าใจในลักษณะพฤติกรรมของผูส้ งู อายุ
โดยความร่วมมือระหว่างส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

4

สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กิจกรรม
เริ่มจากการรับสมัคร คัดเลือก และด�ำเนินกิจกรรมตามโจทย์
ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่และบริการที่
กรุงเทพมหานครได้จดั ขึน้ เพือ่ สนับสนุนให้ผสู้ งู อายุในกรุงเทพมหานครได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ สุขภาพกาย สุขภาพใจทีด่ ี ผ่านทาง
สื่อต่างๆ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการ เน้นการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนี้
1. เพื่อสร้างความตระหนักและกระแสการตื่นตัวใน
การดูแลสุขภาพตนเอง ให้ผู้สูงอายุหันมาให้ความสนใจปฏิบัติ
พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม ตระหนักถึงคุณค่า  และความ
ส�ำคัญของการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีของตนเองเพิ่ม
มากขึ้น
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2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลและ
ป้องกันตนเองจากโรคที่ป้องกันได้
3. เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง สามารถ
สือ่ สาร หรือถ่ายทอดประสบการณ์อนั มีคา่ ในช่วงชีวติ ทีผ่ า่ นมา
ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้
เริม่ กิจกรรมด้วยการรับสมัครผูส้ งู อายุ ทีม่ อี ายุระหว่าง
60 – 70 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกิจกรรม ณ
สวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 5 แห่ง โดยทุกท่าน
จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจากแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร มีผสู้ งู อายุให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ�ำนวนมากถึง 715 คน ท�ำการคัดเลือกเหลือ 100 คน
และ 32 คนตามล�ำดับ เพื่อเก็บตัวเข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน
2 คืน ทีจ่ งั หวัดนครนายก ซึง่ ผูส้ งู อายุจะได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับ
การดูแลสุขภาพ การออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ รวมถึง
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในเรื่องการใช้ชีวิต

อย่างไรให้มคี วามสุข และท�ำการคัดเลือกผูผ้ า่ นเข้ารอบสุดท้าย
จ�ำนวน 16 คน เพื่อร่วมกิจกรรม 7 วัน 7 สถานที่ ต่อไป
ส�ำหรับกิจกรรม 7 วัน 7 สถานที่ ผู้สูงอายุที่ผ่านเข้ารอบ
จะได้รว่ มท�ำกิจกรรม ณ โรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์
ทั้ง 8 แห่ง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยผู้สูงอายุจะได้รับ
ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ นจากแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขา และ
บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ ได้แก่ การเยีย่ มชม
ศูนย์เบาหวาน โรงพยาบาลตากสิน ความรูเ้ รือ่ งโรคเบาหวาน
การใช้ยาทั่วไปส�ำหรับผู้สูงอายุ ออกก�ำลังกายพิชิตเบาหวาน
ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและนวัตกรรมทางการแพทย์ ด้า น
โรคหัวใจ ณ ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ความรู้เกี่ยวกับโรคจักษุ ณ ศูนย์จักษุวิทยา โรงพยาบาลกลาง
การออกก�ำลังกาย ณ โรงพยาบาลเจริญกรุง ประชารักษ์
ธรรมะ... สบายใจ เยีย่ มชมแบบบ้านจ�ำลอง ณ โรงพยาบาล
หลวงพ่อทวีศกั ดิ์ ชุตนิ ธโรอุทศิ รวมถึงการร่วมกิจกรรมแข่งขัน
การเยีย่ มชมสถานทีส่ ำ� คัญต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร และกิจกรรม
“บอกเล่าความประทับใจ”  สุดท้าย... เราได้ผสู้ งู วัย หัวใจแกร่ง
ซึง่ เป็นตัวแทนผูส้ งู วัยของกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 3 ท่านคือ
อันดับ 1 คุณวิโรจน์ พงศ์กฤษณุรักษ์ อายุ 62 ปี
อันดับ 2 คุณธวัช  อิ่มสว่าง อายุ 64 ปี
อันดับ 3 คุณเย็นจิตร  วรรณจันทร์ อายุ 65 ปี

สุดยอดผู้สูงวัยทั้ง 3 ท่าน ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ
จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร)
และของรางวั ล จากรองผู ้ ว ่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร
(นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ) อย่างไรก็ตาม โครงการสูงวัย...
หัวใจแกร่ง ดังกล่าว ประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามด้วย
ความร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรในสังกัดส�ำนักการแพทย์
ทุกแห่ง และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รวมถึงผู้สูงอายุ
ทุกท่านที่เห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพ เป็นต้นแบบ
ของผู้สูงอายุที่ตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และความส�ำคัญ
ของการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี สามารถสื่อสารหรือ
ถ่ายทอดประสบการณ์อันมีค่าในช่วงชีวิตที่เคยผ่านมา  ให้คน
รุน่ หลังได้รบั รู้ เป็นการลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ที่ต้องใช้ในการรักษาโรคที่สามารถป้องกันได้ต่อไป
รายละเอียดการด�ำเนินงานของโครงการอื่นๆ จะเป็น
อย่างไร สามารถพลิกโฉมการให้บริการของส�ำนักการแพทย์
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
ได้มากน้อยแค่ไหน ติดตามตอนต่อไปในฉบับหน้าค่ะ
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หมอในบ้าน

คลายกังวลก่อนตรวจ MRI

นิลนรา ใหญ่เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพ 7 วช
ห้องตรวจ MRI

Q… ประเมินคนไข้ก่อนเข้าห้องตรวจ
		 หลั ง จากที่ แ พทย์ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ า
ควรตรวจ MRI การประเมินคนไข้ก่อน
เข้าห้องตรวจ เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญมาก เราต้อง
มีการพูดคุยกันก่อน เช่น มีโรคประจำ�ตัว
อะไรบ้าง ตอนนีท้ านยารักษาอะไรอยู่ มี
คนไข้บางคนลืมว่าตัวเองเป็นความดันโลหิต
สูงกินยาควบคุมไว้เลยคิดว่าร่างกายปกติ
เพราะฉะนั้น การพูดคุยกับคนไข้ก่อนเข้า
ห้องตรวจต้องละเอียดรอบคอบ เคยผ่าตัด
อะไรมาบ้าง มีการผ่าตัดใส่เหล็กไหม
โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะจำ�ไม่ค่อยได้ว่าเคย
ผ่าตัดอะไรมาก็อาจจะต้องถามญาติผปู้ ว่ ย
เพือ่ ช่วยกระตุน้ ให้คนไข้นกึ ออก การพูดคุย
สอบถามผู้ป่วยเป็นผลดีต่อตัวผู้รับการ
ตรวจเอง เพื่อความปลอดภัยค่ะ
Q… การเตรียมตัวเพื่อรับการตรวจ MRI
		 1. ทานอาหารได้ตามปกติ ยกเว้น
การตรวจบริเวณช่องท้องเท่านั้น ที่ควร
งดอาหารประมาณ 4 ชั่วโมง
		 2. การตรวจผูป้ ว่ ยจะต้องเข้าไปนอน
ภายในอุโมงค์เป็นเวลาประมาณ 30 – 60 นาที
เพือ่ ให้ผลการตรวจทีช่ ดั เจนควรนอนนิง่ ๆ
การขยับตัวเพียงเล็กน้อยอาจมีผลต่อคุณภาพ
ของการตรวจได้
		 3. ถ้าผู้ป่วยมีอาการกลัวที่แคบหรือ
ปวดเมื่อยจนไม่สามารถนอนนิ่งๆ ได้ให้
แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจะได้ปรึกษา แพทย์
ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือหรือให้ยา
6
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คุณรูห้ รือไม่คะว่า MRI หรือชือ่ เต็มๆ ว่า Magnetic Resonance Imaging คือเครือ่ ง
ตรวจร่างกายโดยใช้สนามแม่เหล็กความเข้มสูง และคลืน่ ความถีใ่ นย่านความถีว่ ทิ ยุ (Radio frequency)
ส่งคลื่นความถี่เข้าสู่ร่างกายและรับคลื่นสะท้อนกลับนำ�มาประมวลผล และสร้างเป็นภาพด้วย
คอมพิวเตอร์ การตรวจ MRI สามารถมองเห็นความผิดปกติในร่างกายได้อย่างละเอียด มีความ
ปลอดภัยสูง การเตรียมตัวก่อนตรวจ เป็นสิ่งที่หลายๆ คนควรจะต้องศึกษาและทำ�ความเข้าใจ
เพือ่ ลดความกังวล วันนีเ้ ราพามาพูดคุยกับ คุณนิลนรา ใหญ่เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพ ห้องตรวจ
MRI กลุม่ งานรังสีวทิ ยา โรงพยาบาลกลาง เพือ่ มาให้ขอ้ มูลดีๆ สำ�หรับคนไข้ทกี่ �ำ ลังจะตรวจ MRI
		 4. เปลี่ยนเครื่องแต่งกายและถอด
อุปกรณ์ที่เป็นโลหะออกทุกชนิด ถ้าคนไข้
จะมีอาการกลัวและไม่สามารถนอนนิ่ง
ตรวจสมอง จะต้องทำ�ความสะอาดใบหน้า
ได้นานๆ อาจจะต้องให้ผู้ปกครองเข้าไป
ห้ามแต่งหน้า ห้ามใส่เจลที่ผม เพราะ
ภายในห้องตรวจเพือ่ คลายความกลัว ก่อน
เครือ่ งสำ�อางบางชนิดมีสว่ นผสมของโลหะ
ที่ ผู้ ป กครองจะเข้ าไปต้ อ งสำ � รวจโลหะ
อาจมีผลต่อภาพได้
และทำ�การประเมินร่างกายก่อนค่ะ ใน
		 5. ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด
บางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยานอนหลับ
ใส่เครือ่ งกระตุน้ หัวใจ ไม่สามารถเข้าตรวจ
ที่เหมาะสมสำ�หรับเด็กด้วยก็ได้ค่ะ
ได้เด็ดขาด สำ�หรับผูป้ ว่ ยทีผ่ า่ ตัดใส่ stent 		 คอลัมน์หมอในบ้านต้องขอขอบคุณ
ต้องมีหนังสือรับรองจากแพทย์ผู้ผ่าตัดว่า
คุณนิลนรา ใหญ่เรืองศรี พยาบาลวิชาชีพ
เข้าห้องตรวจ MRI ได้ แม้ว่าในปัจจุบัน
ห้ อ งตรวจ MRI กลุ่ ม งานรั ง สี วิ ท ยา
มี stent ที่เป็นโลหะชนิดที่สามารถเข้า
โรงพยาบาลกลาง ทีไ่ ด้ให้ความรูแ้ ละทำ�ให้
ห้องแม่เหล็กได้ก็ตาม
เข้าใจการตรวจ MRI มากขึ้น ช่วยคลาย
Q…อาการกลัวที่แคบอย่างรุนแรง
กังวลและแก้ขอ้ สงสัยให้ผทู้ กี่ ำ�ลังจะตรวจ
		 ความกลัวมีหลายระดับค่ะ ซึง่ ถ้าเป็น
MRI ได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ สอบถาม
คนไข้ที่กลัวที่แคบรุนแรงถ้าเข้าไปนอน
เพิ่มเติมได้ที่ 02-220-8000 ต่อ 23108
สักครู่อาจรู้สึก อึดอัด หายใจไม่ออก
ในวันและเวลาราชการ
กระแอมไอ เหมือนมีอะไรมาติดที่ลำ�คอ
อาจต้องพิจารณาปรึกษาแพทย์เพือ่ ช่วยเหลือ
บางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยานอนหลับ
ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ แต่ถ้า
คนไข้ แ จ้ ง พยาบาลหน้ า ห้ อ งตรวจว่ า มี
อาการกลัว เริ่มแรกเราจะให้คนไข้ได้ดู
ก่อนว่าอุโมงค์เราเป็นแบบนี้ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของอุโมงค์ 60 ซม. ความลึก 90 ซม.
จะให้คนไข้ทดลองนอนดูกอ่ น อาจช่วยลด
ความกลัวได้ค่ะ
Q… เด็กเล็กๆสามารถตรวจ MRI ได้ไหม
		 สามารถตรวจได้คะ่ แต่ถา้ เป็นเด็กเล็ก
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อาริกาโตะ !

วาซาบิ
สัญชาติ

ไทย

“วาซาบิ” เป็นที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มผู้ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่นประเภทซูชิหรือข้าวปั้น
หน้าต่างๆ วาซาบิเป็นเครื่องปรุงรสท�ำจากสมุนไพร
ชือ่ เดียวกันทีอ่ ยูค่ คู่ รัวชาวญีป่ นุ่ มานาน ในยามทีอ่ าหาร
ญีป่ นุ่ เป็นทีน่ ยิ มไปทัว่ โลก ความต้องการวาซาบิจงึ เพิม่
ขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้แต่ญี่ปุ่นเองยังต้องน�ำเข้าจาก
ต่ า งแดน รวมถึ ง ผลผลิ ต จากคนไทยที่ ส ร้ า งสรรค์
นวัตกรรม “วาซาบิเทียมจากสารธรรมชาติในเมล็ด
มัสตาร์ด” ให้ทงั้ ผูบ้ ริโภคชาวไทยและทัว่ โลกได้ลมิ้ ลอง
“ซูช”ิ ถือเป็นอาหารจานด่วนมาตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที่ 17
(สมัยเอโดะ) เนือ่ งจากท�ำได้สะดวก เพียงใช้ขา้ วสุกและ
ปลาสดทีช่ าวประมงจับมาได้มาหัน่ เป็นชิน้ พอค�ำ บวกกับ
ในยุคสมัยนัน้ ไม่มตี เู้ ย็นใช้ วาซาบิจงึ ถูกน�ำมาใส่ในซูชเิ พือ่
ช่วยป้องกันแบคทีเรียและรักษาความสด ก่อนจะน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในอาหารญี่ปุ่นชนิดอื่นๆ ด้วย ปัจจุบันซูชิบาร์และร้าน
อาหารญี่ปุ่นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งในไทย ท�ำให้วาซาบิเป็นเครื่องปรุงทีส่ ร้างความชืน่ ชอบแก่ผบู้ ริโภคทัว่ ไป เพราะ
มีคณ
ุ สมบัตโิ ดดเด่นคือ “ฉุนจี๊ดจ๊าดจากจมูกถึงสมอง” ต่างจากพริกหรือพริกไทย นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคหลายชนิด
ในอาหาร มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันโรคและชะลอความแก่ได้
ความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ บวกกับพืน้ ทีป่ ลูกทีจ่ ำ� กัดในญีป่ นุ่ แน่นอนว่าช่วยเปิดช่องทางการท�ำธุรกิจวาซาบิซงึ่ มีนกั ธุรกิจไทย
เกาะกระแสนี้เช่นกัน ได้แก่ นายปรีชา โกวิทยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาโปรดักส์ จ�ำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
จังหวัดล�ำพูน ทีร่ ว่ มหุน้ กับบริษทั ว๊อกเทรดดิง้ ของญีป่ นุ่ ตัง้ บริษทั ท�ำธุรกิจปลูกและแปรรูปวาซาบิในปี 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่มเพียง 8 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 66 ล้านบาทในปัจจุบัน มีผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญๆ เช่น วาซาบิเทียมในรูปครีมและผง น�้ำมัน
หอมระเหยจากมัสตาร์ดและสมุนไพร Horse radish ซอสต่างๆ มัสตาร์ดครีม และสแน็คของทอดต่างๆ ส่งไปขายที่ญี่ปุ่น ยุโรป
และสหรัฐเป็นหลัก จากการเป็นนักธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งเน้นท�ำธุรกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ การน�ำความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ โดยไม่ทิ้งวัสดุเหลือใช้ แต่คิดค้นให้สามารถใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อยู่เสมอ
ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า biocomplex เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้
การท�ำธุรกิจในช่วงแรกๆไม่ประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากต้นวาซาบิปลูกในไทยไม่ได้ เพราะต้องปลูกในพืน้ ทีส่ งู จากระดับ
น�้ำทะเล อากาศเย็น อุณหภูมิไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส แต่ประสบความส�ำเร็จเมื่อไปปลูกในอินโดนีเซียบนเขาสูงกว่าน�้ำทะเล
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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4,000 เมตร และน�ำมากลัน่ เป็นน�ำ้ มันหอมระเหยในไทย
ต่อมาหันมารับซื้อวาซาบิจากจีนเนื่องจากมีราคาต�่ำกว่าการ
ผลิตเอง โดยย้ายไปตัง้ ฐานการผลิตในเมืองคุนหมิงและลีเ่ จียง
ของจีนทั้งหมดหลังการเปิดเสรีทางการค้าไทย-จีน ส่งผลให้
สินค้าจากจีนถูกกักไว้จนวาซาบิเน่าเสียหาย แต่เนื่องจาก
โรงงานทีจ่ งั หวัดล�ำพูนมีอยูแ่ ล้ว นายปรีชาจึงคิดท�ำผลิตภัณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับวาซาบิเพราะความต้องการในตลาดโลกสูง และ
ได้รเิ ริม่ ท�ำ “วาซาบิเทียม” เพราะได้รซู้ งึ้ แล้วว่าวาซาบิปลูกยาก
ในธรรมชาติ และเลือกใช้สารสกัดจากธรรมชาติมาท�ำเพื่อให้
สอดคล้องกับกฎข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น
และนั่นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมด้านอาหารของ
“วาซาบิเทียมจากเมล็ดมัสตาร์ด” เมื่อนายปรีชาใช้ความรู้
ด้านเคมีที่เรียนมาศึกษาค้นคว้าจนพบว่าสารที่ท�ำให้วาซาบิ
มีกลิน่ ฉุนขึน้ จมูกและมีรสเผ็ดมีชอื่ ว่า “อัลลิลโอไซไธโอไซยาเนท”
(AIT) และค้นพบว่าโดยธรรมชาติสารตัวนีม้ อี ยูใ่ นพืชประมาณ
4-5 ชนิด รวมถึงเมล็ดมัสตาร์ด สมุนไพร Horse radish
และเลือกใช้เมล็ดมัสตาร์ดมาท�ำวาซาบิเทียม เนือ่ งจากหาง่าย
เพราะเป็นพืชเครือ่ งเทศสมุนไพรดัง้ เดิมทีม่ าจากตะวันออกกลาง
และใช้กันมาหลายพันปีในยุโรปและสหรัฐ สามารถน�ำเข้ามา
ได้ในปริมาณมาก
ทัง้ นี้ นายปรีชาได้รว่ มกับนักวิจยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศึกษาวิจยั สกัดสาร AIT จากเมล็ดมัสตาร์ด ซึง่ ต้องใช้เอนไซม์
กลัน่ เป็นน�ำ้ มันหอมระเหยออกมาจนประสบความส�ำเร็จ และ
ได้วาซาบิเทียมจากสารธรรมชาติในปี 2538 โดยใช้แป้งมัสตาร์ด
มาปรุงแต่งและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มากมายส่งขาย กระทั่ง
ปัจจุบนั ผลิตวาซาบิได้ราว 20 ตันต่อเดือน หรือ 200-300 ตัน
ต่อปี ขณะทีน่ ำ�้ มันหอมระเหย AIT ผลิตได้มากกว่า 45,000 กิโลกรัม
ต่อปี ขายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ยา (ใช้ท�ำยารักษา
รากฟัน) และเครื่องส�ำอาง ส่งออกได้ราคาหลักหมื่นบาทต่อ
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กิโลกรัม สร้างรายได้มูลค่า 700-800 ล้านบาทต่อปี สูงกว่า
การน�ำเข้าเมล็ดมัสตาร์ดจากแคนาดา ออสเตรเลีย และจีน
ปีละกว่า 5,000 ตันรวมมูลค่าไม่นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
การท�ำธุรกิจบนฐานของความรู้ รวมถึงงานวิจัยสาร
AIT ช่วยให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ๆมากมาย และท�ำให้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรได้สูงสุด เช่น เมล็ดมัสตาร์ดที่สามารถน�ำมา
ใช้ได้ทุกส่วน เพราะการผลิตน�้ำมันหอมระเหย AIT คิดเป็น
เพียง 1% ของเมล็ดมัสตาร์ดเท่านั้น ในขณะที่อีก 99% เป็น
ของเสีย นอกจากนีก้ ารไม่ทงิ้ ของเหลือใช้ยงั เป็นทีม่ าของผลพลอย
ได้หลายอย่าง เช่น แป้งมัสตาร์ด การบีบน�้ำมันส่งขายให้แก่
โรงงานผลิตสีหรือน�้ำมันหล่อลื่น รวมถึงใช้ผลิตไบโอดีเซล
เป็นแหล่งพลังงานในโรงงาน กากใช้เป็นเชือ้ เพลิงเผาหม้อไอน�้ำ
(บอยเลอร์) ช่วยลดต้นทุนให้บริษัท
นอกจากนี้การร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยัง
ช่วยให้ค้นพบสารส�ำคัญหลายอย่างที่ใช้ท�ำยา ซึ่งนายปรีชา
มองว่าตลาดยังสดใส และมูลค่าเพิ่มทางด้านนี้สูงถึง 200300% ตัวอย่างสารทีพ่ บ เช่น สารยับยัง้ เอนไซม์อะเซติลโคลีน
เอสเตอร์เรส เพื่อใช้รักษาอัลไซเมอร์ และสารวานิลลินที่ให้
กลิน่ วานิลลาจากข้าวโพด เป็นต้น ซึง่ กรณีการผลิตสารวานิล
ลินอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานต้นแบบ และคาดว่าจะกลาย
เป็นสินค้าที่ส�ำคัญอีกชนิดหนึ่ง
นับเป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางอาหารที่ไม่เพียงแต่อร่อยลิ้นแล้ว ยังมีสารที่พบและใช้
ประโยชน์ได้ในทางการแพทย์อกี ด้วย ผูส้ นใจข้อมูลด้านโภชนาการ
ส�ำหรับโรคต่างๆ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาล
ในสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2923 ประจ�ำวัน
จันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 คอลัมน์ มุมชีวิต โดย สิริรัตน์ วารี
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พิษแมงป่อง

รักษาโรคหัวใจ

นั ก

วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ลี ด ส์ แ ห่ ง อั ง กฤษค้ น
พบตัวยาในพิษเหล็กในของแมงป่องสามารถจะป้องกันการ
ตัดต่อหลอดเลือดหัวใจใหม่ไม่ให้ล้มเหลวได้ ช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคแทรกขึ้น นักวิจัยเปิดเผยว่า สาเหตุที่การ
ตัดต่อไม่ได้ผล เนื่องจากเซลล์เลือดได้เติบโตขึ้นในหลอด
เลือด และขัดขวางเลือดไม่ให้ไหลได้ตามปกติทำ�ให้การตัด
ต่อล้มเหลว แต่ตัวยาในพิษแมงป่องชนิดหนึ่ง พบในทวีป
อเมริกากลางและเหนือช่วยป้องกันไว้ได้ พิษของมันไม่อาจ
ฆ่ามนุษย์ได้ เพียงแต่ท�ำ ให้ปวดบวมและรู้สึกแสบๆ คันๆ
โรคแทรกในการตัดต่อหลอดเลือดหัวใจใหม่ เป็น
ปฏิกิริยาของหลอดเลือดที่มีต่อบาดแผล มันจะสร้างเซลล
โลหิตใหม่ๆขึน้ ซึง่ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จนกีดกัน้ การไหล
ของเลือด นักวิจัยได้ทดลองใช้ส่วนผสมต่างๆเพื่อแก้ไข จน
มาเจอพิษของแมงป่องที่ให้ผลดีที่สุด ศาสตราจารย์ปีเตอร์
ไวสเบิรก์ ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายแพทย์ของมูลนิธโิ รคหัวใจอังกฤษ
กล่าวว่า “นับเป็นตัวอย่างอันดี เรื่องสารอันตรายที่อยู่ในรูป
ของธรรมชาติ กลายมาเป็นยาได้ หากใช้อย่างเหมาะสม”
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
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เพ็ญนรินทร์ สาตรจำ�เริญ
นักสังคมสงเคราะห์ 7ว โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

“ฮูล่าฮูป ห่วงสุขภาพ เสริมสร้างหุ่นสวย สดใส หัวใจแข็งแรง“
“เพื่อหุ่นสวย และสุขภาพดี” เพ็ญจึงได้เลือกวิธีการออกก�ำลังกายด้วยฮูล่าฮูป ได้ผลระยะเวลาสั้น 7 วัน ใช้เวลาน้อย สะดวก
ใช้เวลา 30-40 นาที เล่นได้ทุกวัย ฮูล่าฮูปจัดเป็นการออกก�ำลังกายประเภทแอโรบิก มีเพลง จังหวะ ดนตรี ประกอบการเล่นเพิ่ม
ความสนุกสนาน เพลิดเพลินยิง่ ขึน้ สามารถเพิม่ สมรรถภาพด้านต่างๆของร่างกายให้ดขี นึ้ มีฮลู า่ ฮูปไว้ทบี่ า้ นและทีท่ ำ� งาน ซึง่ ทีห่ น่วยงาน
ของเพ็ญก็ได้จัดให้มีมุมฮูล่าฮูปให้เจ้าหน้าที่ได้เล่นกันหลังเวลาเลิกงานนะคะ  
      อุปกรณ์ห่วงสุขภาพฮูล่าฮูป ที่ได้มาตรฐานควรท�ำจากยางพารา แล้วพันด้วยผ้าฝ้ายมีสีสวยสดสวยงาม ลายดอกกุหลาบ ดอกมะลิ
และหุ้มด้วยพลาสติกอย่างแน่นหนาพร้อมทั้งกันเปื้อนได้ด้วย
      ขนาดไซส์ของฮูล่าฮูปควรเลือกขนาดตามความเหมาะสมกับร่างกายของผู้เล่น มีไซส์ตั้งแต่ ไซส์ S M L XL ส�ำหรับเพ็ญใช้ไซส์ L
เหมาะสมกับร่างกายที่มี BMI ปกติ ถ้าผู้ที่มี BMI อยู่ในระดับอ้วนขึ้นไปควรใช้ไซส์ XL จะเหมาะสมน่ะค่ะ
วิธีการเล่นให้ได้ผล
1. เตรียมพร้อมร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังเล่นทุกครั้ง 2-3 นาที
2. ท่ายืนให้แยกเท้าทั้งสองข้างอยู่ช่วงไหล่เพื่อรับน�้ำหนักเท่าๆกัน ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า
3. น�ำฮูล่าฮูป คล้องล�ำตัวระดับเอว มือทั้งสองข้างจับห่วงให้ใกล้ล�ำตัว ให้ขนานกับพื้น การเหวี่ยงให้เหวี่ยงไปทางที่ถนัด
4. ให้ออกแรงเหวี่ยง จากมือที่ถนัดและส่ายเอวมารับห่วง ค่อยๆเพิ่มความเร็วในการหมุน
5. การเล่นฮูล่าฮูป ความหนักความนานและความถี่ในการเล่นขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ของผู้เล่นน่ะค่ะ ถ้าจะได้ผลควรใช้เวลา
30-40 นาที สามารถเผาผลาญไขมันได้ 200 แคลอรี
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นฮูล่าฮูป
1. ช่วยลดไขมันส่วนเกินได้ตั้งแต่พุง หน้าท้อง เอว สะโพก ก้น ต้นขา และแขนให้กระชับขึ้น
2. ท�ำให้การหมุนเวียนของเลือด กระตุ้นการเต้นของหัวใจ ท�ำให้ไขมันชั้นใต้ผิวหนังลดน้อยลง
3. ช่วยเพิ่มความกระชับและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วนล่าง
4. ช่วยยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ แกนกลางของร่างกายและหัวใจมีความแข็งแรง
5. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ทรวดทรงของร่างกายโดยเฉพาะรอบเอวให้ได้สัดส่วนสวยงามดี
6. พัฒนาสมอง ระบบประสาท กล้ามเนื้อ ได้ฝึกสมาธิ ด้วยการยกแขนขึ้นสลับกันทั้งสองข้าง                                                                                  
ข้อแนะน�ำเพิ่มเติม
การเล่นฮูล่าฮูปให้ได้ผลดี ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ด้วย
ผู้ที่มีปัญหากระดูก หลัง เอว ไม่ควรเล่นนะ เพ็ญดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การส่งเสริมสุขภาพไปกับแฟนคลับฮูล่าฮูปทุกท่านค่ะ
“สุขภาพดีไม่มีขาย เทรนด์นี้...สิดี ด้วยวิธีออกก�ำลังกายไปกับ ฮูล่าฮูป”
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การแพทย์ฉุกเฉิน

นพ. เพชรพงษ์ กำ�จรกิจการ
ผอ.ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

การพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน ตอนที่ 1
สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นสารสำ�นักการแพทย์ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับปฐมฤกษ์
สำ�หรับคอลัมน์เรือ่ งการแพทย์ฉกุ เฉิน ผมจึงขอเขียนถึงทีม่ าทีไ่ ปทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการแพทย์ฉุกเฉินให้ผู้อ่านได้ทราบเสียก่อนครับ
จริงๆ แล้วการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเรื่องที่มีมานานแล้วแต่ยังไม่มี
ผู้ใดเข้ามาบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยปัญหาของประเทศไทย
ทีย่ งั ไม่มกี ารให้บริการทางการแพทย์กอ่ นนำ�ส่งสถานพยาบาล และการให้
การดูแลผูเ้ จ็บป่วยฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินโดยแพทย์ทจ่ี บใหม่บา้ ง หรือโดยแพทย์
มีประสบการณ์ในการทำ�งานไม่มาก

ในขณะที่ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่เข้ามายังห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลกลับ
ต้องการแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญชำ�นาญในการตัดสินใจและ
ทำ�หัตถการต่างๆ เพื่อช่วยชีวิตในเวลาวิกฤต รวมทั้งการส่งต่อผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่ยังมีปัญหาอยู่มาก แม้ว่าก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินจะมีบาง
โรงพยาบาลจัดให้มีการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ ที่เกิดเหตุขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในวงจำ�กัด
ด้วยปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการรวมตัวของแพทย์กลุ่มหนึ่งร่วมกันผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินของประเทศให้ดีขึ้น เกิดการจัดการ
ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ช่วยกันผลักดันให้มีกฎหมายขึ้นมา
รองรับการทำ�งานด้านการแพทย์ฉกุ เฉินแม้จะมีการปรับเปลีย่ นร่างกฎหมายในขัน้ ตอน
การผลักดัน ซึง่ ในทีส่ ดุ ก็ได้มพี ระราชบัญญัตกิ ารแพทย์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกมา
เป็นหลักในการดำ�เนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน...
(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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โครงการ B
กรุงเทพมหานคร ประจำ�ปีงบป

ของ

กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำ�โครงการ BMA Excellence โดยมีวัตถุประสงค์

เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงจากการเรียนรูร้ ปู แบบแนวทาง
การบริหารจัดการเมืองทีด่ ี สร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน โดยให้โอกาสศึกษาเรียนรูแ้ บบอย่าง
ทีด่ ขี องเมืองอืน่ ๆ เพือ่ นำ�มาปรับใช้ในการปฏิบตั งิ านให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ เพือ่ เป็นการสร้างขวัญ
กำ�ลังใจให้รกั ษาคุณงามความดียง่ิ ขึน้ และดำ�รงตนให้สมควรยกย่องอยูเ่ สมอ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย
เกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการคัดเลือก ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ระดับ 1 – 8 (หัวหน้าฝ่ายหรือ
หัวหน้ากลุม่ งานลงมา) และข้าราชการครู กทม. ไม่เกินวิทยฐานะ
ครูช�ำ นาญการพิเศษ (ยกเว้นตำ�แหน่งทางการบริหาร) ซึง่ เป็นผูม้ ี
ผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำ�นวน 200 คน

BMA

เกณฑ์การคัดเลือก
1. ผลงานดีเป็นทีย่ อมรับ หมายถึง มีผลงานเชิงประจักษ์
ดีและเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ
ทุ่มเท เสียสละเกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้
อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์และ/หรือ ผลการ
ปฏิบัติที่ไม่ปรากฏเป็นเอกสารแต่เป็นรูปธรรมที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้เกี่ยวข้อง
2. คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง มีความประพฤติดี การปฏิบัติตนชอบด้วย
คุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการเป็นที่ยอมรับของบุคคลในหน่วยงานและสังคม
อย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. การบริการที่ดี หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจ ความพยายาม
ความพร้อมในการให้บริการประชาชน และอุทิศเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
4. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ประพฤติปฏิบตั งิ านในหน้าทีแ่ ละนอกเหนือ
หน้าที่สม่ำ�เสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงาน
ปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชนมากกว่าผู้อื่นอย่าง
เด่นชัด

Excellence
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ÀÑ··¹ÑÂ¹ ¢ÇÑÞÍÂÙ‹
¹Ñ¡Ê¶ÔμÔ 7 Ç
¡Í§ÇÔªÒ¡ÒÃ ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·Â

5. ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à»š¹·ÕÁ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ·íÒ§Ò¹â´ÂÁÕ¾ÄμÔ¡ÃÃÁ·ÕèÊÒÁÒÃ¶Ã‹ÇÁ§Ò¹¡Ñº
¼ÙÍŒ ¹×è ä´Œ ÊÒÁÒÃ¶ÃÑº¿˜§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¨Ò¡ÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ àμçÁã¨àÃÕÂ¹ÃÙ¨Œ Ò¡¼ÙÍŒ ¹×è áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶
ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§áÅÐÃÑ¡ÉÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾¡ÑºÊÁÒªÔ¡ã¹·ÕÁ
6. ¡ÒÃÊÑè§ÊÁ¤ÇÒÁàªÕèÂÇªÒÞã¹§Ò¹ÍÒªÕ¾ ËÁÒÂ¶Ö§ ¡ÒÃ¢Ç¹¢ÇÒÂÊ¹ã¨ã½†àÃÕÂ¹ÃÙŒ
à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§μ¹ã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑμ§Ô Ò¹ÃÒª¡ÒÃ´ŒÇÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
¤ÇÒÁÃÙ¾Œ ²Ñ ¹Òμ¹àÍ§ÍÂ‹Ò§μ‹Íà¹×Íè § ÍÕ¡·Ñ§é ÂÑ§ÃÙ¨Œ ¡Ñ ¾Ñ²¹Ò»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÂØ¡μãªŒ¤ÇÒÁÃÙàŒ ªÔ§ÇÔªÒ¡ÒÃ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕμ‹Ò§æ à¢ŒÒ¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ§Ò¹ãËŒà¡Ô´¼ÅÊÑÁÄ·¸ÔìÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ÃÐ´ÑºÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÀÒÂã¹Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ ¾Ô¨ÒÃ³Ò¤Ñ´àÅ×Í¡¼ÙŒ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃàÊ¹Íª×èÍà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡
μÒÁ¤Ø³ÊÁºÑμÔáÅÐà¡³±·Õè¡íÒË¹´ μÒÁ¨íÒ¹Ç¹·ÕèÃÐºØã¹áμ‹ÅÐË¹‹ÇÂ§Ò¹ áÅÐÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡μ‹Í¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÐ´Ñº
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹à¾×Íè á¨Œ§¼Å¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ä»ÂÑ§Ê¶ÒºÑ¹¾Ñ²¹Ò¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃàÊ¹Í¼ÙºŒ ÃÔËÒÃ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ãμ‹Íä»
ºØ¤¤Å¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¢Í§ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·Â
ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·Â â´Â¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¼ÙÁŒ ¼Õ Å¡ÒÃ»¯ÔºμÑ §Ô Ò¹´Õà´‹¹à¾×Íè à¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ BMA Excellence
¢Í§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã »ÃÐ¨íÒ»‚§º»ÃÐÁÒ³ ¾.È. 2554 ä´Œ¤´Ñ àÅ×Í¡¢ŒÒÃÒª¡ÒÃμÒÁËÅÑ¡à¡³±áÅÐÇÔ¸¡Õ ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡·Õ¡è ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
¡íÒË¹´ ¨íÒ¹Ç¹ 12 ¤¹ ¤×Í 1. ÊÔºàÍ¡ä¾ÃÑμ¹ ¼´Ø§·Ã§
¹ÔμÔ¡Ã 7 Ç ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ
2. ¹Ò§ÀÑ··¹ÑÂ¹ ¢ÇÑÞÍÂÙ‹
¹Ñ¡Ê¶ÔμÔ 7 Ç ¡Í§ÇÔªÒ¡ÒÃ
3. ¹Ò§ÊÒÇ¹ÀÑÊ¸Á¹ äÇ¡ÔÌÒ
¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 7 Çª.
ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃ¡ÒÃá¾·Â©Ø¡à©Ô¹¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
4. ¹Ò§ÀÑ·ÃÒÃÑμ¹ μÑ¹¹Ø¡Ô¨
¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 7 Çª. âÃ§¾ÂÒºÒÅ¡ÅÒ§
5. ¹Ò§ÍÒÃÑÞÞÒ §ÒÁÇÔ·ÂÒ¾§È ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 7 Çª. âÃ§¾ÂÒºÒÅμÒ¡ÊÔ¹
6. ¹Ò§ÊÒÇÊØ¹Ñ¹·Ò ¤ÑÁÀÕÃÐ
à¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ 6 âÃ§¾ÂÒºÒÅμÒ¡ÊÔ¹
7. ¹ÒÂÇÔÊØ·¸Ôì Í¹Ñ¹μÊ¡ØÅÇÑ²¹ ¹ÒÂá¾·Â 8 Çª. âÃ§¾ÂÒºÒÅà¨ÃÔÞ¡ÃØ§»ÃÐªÒÃÑ¡É
8. ¹Ò§ÊÒÇºØÞª‹ÇÂ àÍÕèÂÁâÁÕ
¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 6 Ç
âÃ§¾ÂÒºÒÅËÅÇ§¾‹Í·ÇÕÈÑ¡´Ôì ªØμÔ¹Ú¸âÃ ÍØ·ÔÈ
9. ¹Ò§Ç¹Ô´Ò ÅŒÍ¾ÊØÀÔÞâÞÀÒ¾ ¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 7 Çª. âÃ§¾ÂÒºÒÅàÇª¡ÒÃØ³ÂÃÑÈÁÔì
10. ¹ÒÂÃØ¨ÔâÃ¨¹ ãºÁÒ¡
àÀÊÑª¡Ã 6 Ç âÃ§¾ÂÒºÒÅÅÒ´¡ÃÐºÑ§¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
11. ¹ÒÂÍÃÃ¶¾Å à¡Ô´ÍÃØ³ÊØ¢ÈÃÕ ¹ÒÂá¾·Â 8 Çª. âÃ§¾ÂÒºÒÅÃÒª¾Ô¾Ñ²¹
12. ¹Ò§ÊÒÇ¸ÑÞÊÔ¹Õ ä¡Ã·Í§
¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾ 7 Çª. âÃ§¾ÂÒºÒÅÊÔÃÔ¹¸Ã

ÊíÒ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·Â ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã
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โลกร้อน

ขณะนี้ทั่วโลกกำ�ลังประสบภัยพิบัติจากธรรมชาตินานาประการ ทั้งฝนตก ดินโคลนถล่ม พายุ น้ำ�ท่วมสูง

แผ่นดินไหวจนเกิดคลื่น
สึนามิ ในช่วงเวลาไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมาทำ�ให้นกั วิทยาศาสตร์ตงั้ สมมุตฐิ านว่าน่าจะมาจากการเกิดสภาวะโลกร้อน โดยมีการติดตามเฝ้าระวังการเปลีย่ นแปลง
สภาพอากาศในภูมภิ าคเอเชียได้คน้ พบเบือ้ งต้นว่า แบบแผนของพายุนานาประเภทและสภาพอากาศทีเ่ กิดขึน้ เช่น พายุไซโคลนนาร์กสี ได้เปลีย่ นแปลง
ทิศทางจากอ่าวเบงกอลไปขึ้นฝั่งที่บริเวณลุ่มน้ำ�อิระวดี ประเทศพม่ามีผู้เสียชีวิต ๓๔,๐๐๐คน สูญหาย๒๐,๐๐๐คน
จากสภาพสภาวะโลกร้อน ภาวะก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น
พลังงานแสงอาทิตย์กลับสู่บรรยากาศได้ถึง ๙๐% เมื่อโลกร้อนน้ำ�แข็ง
จากการเผาไหม้ของเชือ้ เพลิง ทำ�ให้มกี ารปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์์
ละลายมากขึ้น น้ำ�แข็งที่เหลืออยู่สะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ได้
ขึน้ สูช่ น้ั บรรยากาศ ต้นไม้ ป่าไม้ทส่ี ามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
น้อยลง อุณหภูมิโลกก็จะสูงไปอีกน้ำ�แข็งก็จะละลายอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันน้ำ�แข็งบริเวณมหาสมุทรอาร์กติกและเกาะกรีนแลนด์
มีนอ้ ยลง เนือ่ งจากมีการตัดไม้ท�ำ ลายป่า พืน้ ทีป่ า่ ลดน้อยลง การเผาไหม้
ละลายมากขึ้น ความเค็มของน้ำ�ทะเลลดลง น้ำ�ทะเลเบาขึ้นและ
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ เช่น ถ่านหิน น้ำ�มัน ก๊าซธรรมชาติ ทำ�ให้
ลอยนิ่งอยู่เหนือผิวน้ำ� ทำ�ให้วัฏจักรกระแสน้ำ�อุ่นแอตแลนติกที่ให้
ก๊าซมีเทนสูงขึ้น อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน ทำ�ให้เกิดก๊าซ
ความอบอุ่นซีกโลกเหนือหยุดไหล ถ้าเกิดขึ้นซีกโลกเหนือจะกลับสู่ยุค
ไนตรัสออกไซด์ และก๊าซทีม่ สี ารประกอบพวกคลอโรฟลูออโรคาร์บอนด์
น้ำ�แข็งอีกครั้ง
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ทำ�ให้ความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลก
เมื่อโลกร้อนขึ้น อัตราการระเหยของน้ำ�บนดินและใน
และเป็นอันตรายต่อบรรยากาศและสิง่ มีชวี ติ พืน้ ผิวโลกมีอณุ หภูมสิ งู ขึน้
เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก โอโซนในชั้นบรรยากาศลดน้อยลง รังสี
มหาสมุทรเพิ่มมากขึ้น ไอน้ำ�ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น ไอน้ำ�ก็มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับก๊าซเรือนกระจก ทำ�ให้ภาวะโลกร้อนขึ้นมีผล
คลื่นสั้นที่ส่องผ่านชั้นโอโซนมายังผิวโลกได้มากขึ้น การที่โลกร้อนขึ้น
ทำ�ให้บรรยากาศของโลกเกิดภาวะแห้งแล้ง ไฟป่า การที่คนบุกรุก
ต่อความกดอากาศของโลก ทำ�ให้บางพื้นที่แห้งแล้ง เกิดฝนตก พื้นที่
ทำ�ลายป่าเพื่อแสวงหาที่ทำ�กินเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนพื้นที่แห้งแล้งหรือ
ทีฝ่ นตกกลับแห้งแล้ง การเปลีย่ นแปลงฤดูกาล ภาวะแห้งแล้งยาวนาน
ในอัฟริกาเหนือ การเกิดคลื่นความร้อนในทวีปยุโรป ฝนตกหนัก
ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์ ป่าไม้ทเ่ี คยเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
น้ำ�ท่วมหนัก พายุเฮอริเคนในอเมริกา สภาวะอากาศเลวร้ายในจีน
และเพิม่ ออกซิเจนให้กบั โลกลดลง เกิดไฟป่าเพิม่ ขึน้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
ฤดูกาลผิดปกติในหลายส่วนของโลก พายุเฮอริเคนทำ�ลายเมืองนิวออรีน
บรรยากาศของโลก โลกร้อนขึ้นน้ำ�แข็งละลายเพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิ
เฉลีย่ ฤดูหนาวสูงขึน้ น้�ำ แข็งใหม่นอ้ ยลง น้�ำ แข็งเหล่านีส้ ามารถสะท้อน
ย่อยยับทั้งเมือง ประเทศไทยประสบน้ำ�ท่วมที่รุนแรงเป็นสิ่งเตือนภัย
จากธรรมชาติ ความวิตกกังวลจากสภาวะโลกร้อนได้มีการประชุม
ผู้นำ�ทั่วโลกเพื่อหารือข้อตกลง มาตรการการลดภาวะโลกร้อนซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรอบโลก และหาข้อตกลงที่จะมา
แทนพิธสี ารเกียวโตทีจ่ ะหมดอายุในปี พ.ศ.๒๕๕๕ ในประเทศเดนมาร์ก
และเม็กซิโก มีหลายประเด็นที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ เช่น การใช้พลังงาน
ในประเทศที่กำ�ลังพัฒนา การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทนจึงเป็นแนวโน้มที่ทุกประเทศจะต้องกำ�หนดเป็นนโยบายหรือ
แผนพัฒนาชาติ แต่ก็ไม่ง่ายนัก เพราะการประหยัดพลังงานทำ�ให้
ความสะดวกสบายลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนอาจเริม่ ต้นด้วยการลงทุนและคุณภาพของพลังงานไม่เทียบเท่า
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พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิล การเสียสละก็เป็นประเด็นหนึง่ ทีถ่ กู หยิบยกมาควบคูก่ บั การประหยัดพลังงาน แต่การจัดกิจกรรมใหญ่โตเพือ่ ลดภาวะ
โลกร้อนที่ใช้พลังงานมากก็เหมือนแม่ปูสอนลูกปู การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงดูเหมือนเป็นทางออกของการลดภาวะโลกร้อนด้วยการ
ดำ�เนินชีวิตอย่างสมเหตุสมผล เช่น ลดการใช้แสงเสียง ลดการจุดพลุที่แสดงความยิ่งใหญ่ ลดการเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ลดการท่องเที่ยวระยะไกล
ลดการใช้กระดาษ ลดการเผาผลาญ ลดการบริโภคให้เป็นปกติวิสัย ปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักคิดในการใช้ทรัพยากร
สำ�นักการแพทย์เป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนมีการใช้ทรัพยากรจำ�นวนมาก ได้ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน จึงได้มีการจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ในการลดปัญหาภาวะโลกร้อน ในปีพ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ลดการใช้ไฟฟ้าในอาคาร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตั้ง
เป้าหมายไว้ว่า
• จะลดการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการอย่างน้อยร้อยละ ๓ ในปีแรกและลดอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ในปี ๒๕๕๕
• ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในอาคารให้มีประสิทธิภาพ
• ปลูกฝังความร่วมมือบุคลากรในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด คุ้มค่า ถูกวิธี
• เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในอาคารอย่างน้อยร้อยละ ๖๐ ของพื้นที่อาคาร
• เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกเพื่อทดแทนน้ำ�มัน
• ส่งเสริมกิจกรรมการลดปริมาณมูลฝอยโดยน้ำ�กลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป
แนวทางในการดำ�เนินการ
ในช่วงระยะเริ่มต้นที่ส่วนราชการสำ�นักการแพทย์ได้ดำ�เนินโครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยในโรงพยาบาลโดยใช้เทคโนโลยีสะอาด โดย
ความร่วมมือจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสำ�นักสิ่งแวดล้อม เมื่อเสร็จสิ้นโครงการได้สร้างบุคลากรในการนำ�ความรู้เทคโนโลยีสะอาดในการลด
การใช้ทรัพยากรคือขยะมูลฝอยและนำ�กลับมาใช้ใหม่สร้างคุณค่าให้เกิดประโยชน์ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรอื่นๆ จึงได้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบการใช้พลังงาน สำ�นักการแพทย์ขึ้น เพื่อศึกษาปัญหา วิเคราะห์ข้อมูล กำ�หนดรูปแบบการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
ทุกประเภทในทุกส่วนราชการ ให้มีการใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการกำ�กับติดตามการใช้ทรัพยากร คณะกรรมการ
ได้เห็นควรแบ่งกลุ่มการใช้ทรัพยากรออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มไฟฟ้า กลุ่มน้ำ�มันเชื้อเพลิงและไอน้ำ� กลุ่มขยะมูลฝอย กลุ่มน้ำ� กลุ่มเพิ่มพื้นที่
สีเขียว โดยทัง้ ๕ กลุม่ จะมีการทบทวนปัญหาอุปสรรคในการใช้ทรัพยากร วางแผนการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ เมือ่ ได้ขอ้ สรุปเบือ้ งต้น สำ�นักการแพทย์
จึงประกาศเป็นนโยบายการจัดการทรัพยากรสูค่ วามเป็นเลิศเพือ่ ลดปัญหาโลกร้อนเมือ่ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แจ้งให้สว่ นราชการนำ�ไปปฏิบตั ิ โดยมุง่
ให้มกี ารสร้างความรูค้ วามเข้าใจการใช้ทรัพยากร ให้ทกุ คนได้ตระหนักการใช้ทรัพยากรในชีวติ ประจำ�วัน สนับสนุนให้เสนอแนวคิดการอนุรกั ษ์พลังงาน
ปรับปรุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มอบให้หัวหน้าส่วนราชการให้รางวัลหน่วยที่มีผลงานประหยัดพลังงาน รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร สำ�นักงานเลขานุการได้จดั ทำ�โครงการศึกษาดูงานทีอ่ าคารอนุรกั ษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน เพือ่ ให้ได้ประสบการณ์
ในการประยุกต์ใช้ในส่วนราชการ นอกเหนือจากนีไ้ ด้มแี นวคิดในการศึกษาดูงานด้านการใช้พลังงานทดแทนและการใช้ทรัพยากรเพือ่ รักษาสภาวะ
แวดล้อมในต่างประเทศแถบเอเซียสำ�หรับบุคลากรต้นแบบทีม่ ผี ลงานดีเด่น แต่ยงั มิได้ด�ำ เนินการในส่วนนีเ้ นือ่ งจากเกิดภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ
ฉบับนี้พื้นที่หมดแล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ...
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KM/คนเก่ง

พญ. พัชร์จิรา เจียรณิชานันท์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Narrative Medicine

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้จัดโครงการการการ ขั้นตอนการดำ�เนินงานการเขียนเรื่องเล่า
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนเรื่องเล่า (Narrative Medicine)
1. ส่งข้อมูลที่ Download จาก Internet ให้ผู้เข้าอบรม
ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง
เรียนรู้ อย่างคร่าวๆ ว่า Narrative Medicine คืออะไรวิธีการเขียน
เรือ่ งเล่า หรือบทความ และหลักการเขียนหนังสือโดยทัว่ ไปว่ามีอะไรบ้าง
เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม
ให้แต่ละท่านศึกษาเอง
2554 เวลา 8.00 - 16.00 น.
2. ผู้เข้าอบรมส่งเรื่องเล่าที่ตนเองได้เขียนขึ้น คนละหนึง่ เรื่อง
ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ
เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำ�งานส่งให้นักเขียน คือ คุณณารา
อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ เจ้าของบทประพันธ์ ธาราหิมาลัยและนวนิยายอีกกว่า 30 เรื่อง เป็น
ครั้งนี้ทั้งหมด 123 คน เป็นตัวแทนจากหน่วยงานทางด้านคลินิก และ ผู้ให้คำ�แนะนำ�และวิจารณ์งานในเบื้องต้น
3. ส่งผลงานที่ผ่านคำ�แนะนำ�ในเบื้องต้น ให้ผู้เข้าอบรมทำ�
สนับสนุนโดย เชิญนักเขียนจากบริษัทสถาพรบุคส์ จำ�กัด ผู้สร้างสรรค์
ผลงานนวนิยายชุด “สี่หัวใจแห่งขุนเขา” ที่สร้างเป็นละครออนแอร์และ การปรับแก้ไข
4. เข้ารับการอบรม เพือ่ เรียนรูว้ ธิ กี ารเขียนหนังสือ ทัง้ เทคนิค
โด่งดังเป็นพลุแตกครองใจคนทั่วบ้านทั่วเมือง มาช่วยสอนวิธีการเขียน
การเขียน การเขียนชีวติ ข้อบกพร่องของงานเขียนทีผ่ เู้ ข้าอบรมส่งมาแล้ว
เรื่องเล่าทางการแพทย์
วิทยากรทั้ง 4 ท่านสามารถ โดยนักเขียน 4 ท่าน คือ คุณณารา หรือ คุณณิชา ตันติเฉลิมสิน
ถ่ายทอดเนือ้ หาให้ผรู้ บั การสัมมนาฯ คุณซ่อนกลิ่น หรือคุณมนต์ชัย ศิริลัทพร แห่ง ดวงใจอัคนี คุณร่มแก้ว
ได้เข้าใจเป็นอย่างดี ทัง้ ภาคทฤษฎี หรือคุณฉัตรารัษมิ์ แก้วมรกต แห่ง ปฐพีเล่ห์รัก คุณโป่ง หรือ
และภาคปฏิ บั ติ จึ ง ทำ �ให้ มี ทั้ ง คุณประดับเกียรติ ตุมประธาน บรรณาธิการแห่งบริษัท สถาพรบุคส์
รอยยิ้ม เสียงหัวเราะและน้ำ�ตาสลับกันไปมา ผู้รับการสัมมนาฯ ได้ จำ�กัด
5. สอนเทคนิค การบรรยายภาพ ที่เห็น เพื่อเพิ่มอรรถรส
ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรตลอดการสัมมนาฯ
ในการบรรยายเรื่องเล่าให้เห็นภาพชัดเจน
และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนของตนเองได้
6. หลังการบรรยาย ผู้เข้าอบรมทุกท่านปรับแต่งผลงานของ
ตนเอง เพื่อรวบรวมเรื่องเล่าดีๆ ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
จัดพิมพ์ เป็นพ็อกเก็ตบุคส์ ต่อไป
7. ผู้เข้าอบรมต้องกลับไปสอนบุคลากรอื่นในหน่วยงานตน
ให้สามารถเขียนเรื่องเล่า ของหน่วยงานได้อันเป็นความคาดหวังของ
ผู้รับผิดชอบการจัดอบรม เพื่อใช้เรื่องเล่าเป็นเครื่องมือในการขยาย
การทำ�งาน แบบ Humanized Health Care ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
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ลักขณา อมรประกาศ
พยาบาลวิชาชีพ 7 วช. หัวหน้าห้องดูแลสุขภาพเท้า โรงพยาบาลตากสิน

สืบเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยเบาหวานมักจะมีแผลเรือ้ รังทีเ่ ท้า บางรายเป็นมาถึง
10 ปี โดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวด เพราะคนเป็นเบาหวานจะมีประสาทส่วนปลายเสื่อม
(peripheral nephritis) จึงปล่อยทิ้งไว้ บางรายติดเชื้อถึงกระดูกทำ�ให้ถูกตัดนิ้ว
และเท้า
จุดเริ่มต้น เดิมทีผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าจะได้รับการทำ �แผล
เช่นเดียวกับแผลทั่วไป ได้แก่ การล้างด้วยน้ำ�เกลือ ขูดเนื้อตายออก ทำ�ให้แผล
หายช้าหรือบางรายแผลแย่ลง ในขณะนั้นนายแพทย์เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย
จึงได้ชกั ชวนศูนย์เบาหวานจัดทีมดูแลแผลเท้าเบาหวานโดยเฉพาะ ซึง่ เปิดให้บริการ
ทำ�แผลเต็มวันตามวันราชการ ปัจจุบนั นายแพทย์วชั ระ พงษ์สงวนสุข เป็นผูร้ บั ช่วง
ต่อจากนายแพทย์เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย เมื่อผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น งานจึงเพิ่ม
มากขึ้นท่านผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลตากสินแพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า จึงให้
แยกงานออกจากศูนย์เบาหวานตั้งเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า ในปีพ.ศ.2554
การทำ�แผลเท้าเบาหวานแตกต่างจากแผลชนิดอื่นอย่างไร
แผลเท้าเบาหวานมักจะมีหนังแข็งหนารอบๆ แผล ซึง่ หนังแข็งเหล่านี้
จะเป็นอุปสรรคต่อการหายของแผลทำ�ให้แผลหายช้าหรือไม่หาย ถ้าไม่ได้รับการ
ขูดออก (Trim Callus) การขูดหนังแข็งเราจะใช้ใบมีดผ่าตัดขูดหนังแข็งออก ซึง่ พยาบาล
ทีท่ �ำ แผลจะต้องได้รบั การฝึกฝนมาอย่างดี มิฉะนัน้ จะทำ�ให้ใบมีดทีแ่ ผลได้ การขูดหนังแข็ง
จะต้องขูดให้ขอบแผลลาดลงมาคล้ายชายหาดซึ่งจะทำ�ให้ขอบแผลกับแผลเชื่อม
ติดกัน ทำ�ให้แผลหายเร็วขึน้ ส่วนวัสดุทใี่ ช้ใส่แผลส่วนใหญ่จะเป็นพวก Hydrocolloid
ที่ให้ความชุ่มชื้นกับแผลแทนการใส่ผ้าก๊อสชุบน้ำ�เกลือ ถ้าแผลไม่ติดเชื้อเราจะ
ไม่ใช้ betadine แต่ถา้ แผลแฉะมาก สารคัดหลัง่ มากเราก็จะใช้วสั ดุทดี่ ดู สารคัดหลัง่
ซึ่งอาจจะทำ�แผลทุก 2 วัน ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาโรงพยาบาล
ดังนั้นการทำ�แผลที่นี่จึงใช้เวลานานเฉลี่ยใช้เวลา 15 - 30 นาที ในขณะที่ทำ�แผล
ที่บริเวณอื่นจะไม่มีหนังแข็งรอบๆแผล เนื่องจากไม่มีแรงกดทับแผลบริเวณอื่นจะ
หายได้เร็วกว่า โดยเพียงแต่ทำ�แผลให้ถูกวิธีตามหลักปลอดเชื้อ
สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้แผลเท้าเบาหวานหายเร็วขึ้นคือการลดแรงกดทับที่เท้า
การลดแรงกดทับที่เท้าจะช่วยทำ�ให้แผลหายเร็วขึ้น เนื่องจากเนื้อเยื่อ
ที่แผลที่เท้าจะไม่ถูกทำ�ลายจากแรงกดทับเวลาที่เราเดิน ผู้ป่วยบางรายที่ต้องอยู่
โรงพยาบาลแผลจะดีขึ้นเพราะไม่ได้เดินมาก แต่เมื่อกลับไปบ้านต้องเดินมากจะ
ทำ�ให้แผลแย่ลง ดังนัน้ วิธที จี่ ะลดแรงกดทับของแผลได้ คือการใส่เฝือกนุม่ (Soft Cast)
เฝือกนุ่ม (Soft Cast) เป็นเฝือกที่เมื่อ set ตัวแล้ว ไม่แข็งเหมือน
เฝือกปูนหรือเฝือกพลาสติก จะให้ความรู้สึกนุ่มและสบาย สามารถถอดออกได้

ดังนั้นผู้ป่วยที่ใส่เฝือกนุ่มจะต้องมีวินัยคือต้องใส่ตลอดเวลาไม่ว่าในบ้านหรือ
นอกบ้าน ยกเว้นเวลานอนให้ถอดออกได้ เพราะการใส่บ้างถอดบ้างโดยเฉพาะ
เวลาเดินจะไม่เกิดประโยชน์เลย
ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน
ตัวอย่างผู้ป่วยที่มีแผลและได้รับการใส่รองเท้าเฝือกนุ่ม (Soft Cast)
ชายไทยอายุ 54 ปี เป็นเบาหวานและไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ต้องล้างไต
สัปดาห์ละ 3 ครั้งมีแผลที่หัวแม่เท้าซ้ายจากรองเท้ากัดเป็นแผลมา 1 ปี ไปรักษา
ที่สถานพยาบาลอื่น คลินิกศัลยกรรมส่งผู้ป่วยมาทำ�แผลที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า
แรกพบแผลมีเลือดออกใต้หนังแข็งมาก ได้ขูดหนังแข็งให้บ่อยๆ ใช้ผลิตภัณฑ์
ใส่แผล hydrocolloid เพื่อให้แผลมีความชุ่มชื้น ร่วมกับการลดแรงกดทับที่แผล
โดยทำ�รองเท้าเฝือกนุ่ม (Soft Cast) ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2552 จนกระทั่ง
แผลหายวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เป็นเวลา 4 เดือน 17 วัน สิ่งสำ�คัญที่ช่วย
ให้แผลหายเร็วขึ้นนอกจากการทำ�แผลที่ถูกวิธีร่วมกับการลดแรงกดทับแล้ว คือ
การให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพเท้าเพือ่ ป้องกันการกลับเป็นแผลซ้ำ�และส่งเสริม
ให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ในการควบคุมระดับน้ำ�ตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
และการเลิกสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยง

ก่อนใส่เฝือกนุ่ม ขนาดแผล 1.6 x 1.6 ซ.ม.

หลังใส่เฝือกนุ่ม
ขนาดแผล1.4x1.4ซ.ม. แผลหาย
		
(หลังใส่เฝือก1สัปดาห์) (หลังใส่เฝือก4เดือน17วัน)
สิ่งที่ภาคภูมิใจในการทำ�งาน
ผูป้ ว่ ยเบาหวานทีม่ แี ผลทีเ่ ท้ากลับมามีความสุขและรอยยิม้ อีกครัง้ ดูตา่ ง
จากวันแรกที่มา จากที่เคยท้อแท้และบางรายคิดอยากจะฆ่าตัวตายเมื่อหมอบอก
จะตัดเท้าเขา ทุกวันพุธเป็นวันที่หมอนัดมาดูแผล ก็เหมือนวัน meeting ผู้ป่วย
จะส่งเสียงคุยกันอย่างสนุกสนานมีการพูดแซวกัน เขาบอกว่าที่นี่เหมือนบ้านหลัง
ที่ 2 ของพวกเขา สิง่ เหล่านีค้ อื รางวัลทีย่ งิ่ ใหญ่และเป็นกำ�ลังใจทีว่ เิ ศษทีส่ ดุ สำ�หรับ
ทีมงานเรา
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สถิติน่ารู้
ผู้ป่วยโรคเบาหวานของโรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์
เปรียบเทียบร้อยละของผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2552 และ 2553

ร้อยละการเปลี่ยนแปลง
รพ.กลาง

รพ.ตากสิน

ที่มา : ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์
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อิสระอยู่ที่ใจไปไหนไป "เลย"
เที่ยวเชียงคาน
"เชียงคาน เมืองโบราณ ที่ไม่ล้าสมัย"

เมืองเชียงคาน ในปัจจุบันเป็นเมืองโบราณเก่าแก่ในสายตาของนักท่องเที่ยว เป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาได้ยาวนานกว่า 100 ปี
ซึ่งเพิ่งจะมีการจัดงานฉลอง "100 ปี เชียงคาน เมืองโบราณ ริมฝั่งโขง" ไปเมื่อวันที่ 4-6 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมานี้เอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเอกลักษณ์
ให้คงอยู่สืบไป
เมืองเชียงคาน เมืองโบราณ บ้านไม้เก่าๆ ร้านกาแฟ มุมหนังสือเล็กๆ เท่านั้น
แต่กลับมีนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว เดินเที่ยวกันให้เต็มไปหมด อาจจะ
ด้วยเพราะเมืองเชียงคานนี้เงียบสงบ บรรยากาศดี ด้วยการที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์
แต่ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่ทไ่ี ม่มากจนเกินไปได้อย่างลงตัวในแบบฉบับของเชียงคาน
ผู้คนที่เชียงคานก็เป็นมิตร อัธยาศัยดี และการไปเที่ยวที่เชียงคานก็ไม่แพงจนเกินกำ�ลัง
ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเชียงคานแห่งนี้ ก็จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น หลายๆ สิ่งที่เชียงคาน
อาจเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม เชียงคานจะไม่เปลี่ยนแปลงไป ถ้าเราทุกคนยังคง
ช่วยกันรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ดำ�รงวิถชี วี ติ ในแบบของเชียงคานสืบไป ความเป็นเชียงคาน
ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ได้ยาวนานกว่าร้อยปี ก็จะเป็นเช่นเดิมตลอดไป..
เชียงคาน อำ�เภอเล็ก อารยธรรมแห่งลุ่มน้ำ�โขง จากอาณาจักร
ล้านช้างในอดีต จากภูมิประเทศที่ติดชายแดนลาว ผู้คนที่นี่ท�ำ การค้าขาย
กับคนลาวฝั่งตรงข้ามอยู่สม่ำ�เสมอตั้งแต่อดีตกาล ครั้นประเทศลาวตกเป็น
เมืองขึ้นของฝรั่งเศส ศิลปวัฒนธรรมการก่อสร้างบ้านเรือน อาหารการกิน
คนที่นี่พลอยได้รับอารยธรรมฝรั่งเศสไปด้วย
การคมนาคมนอกจากเรือแล้ว จักรยานเห็นจะเป็นยานพาหนะ
ยอดฮิตของผู้คนที่นี่ เราสามารถเห็นจักรยานรุ่นเก่าจอดเรียงอยู่หน้าบ้าน
แถวเชียงคานอยู่ทั่วไป
บ้านเรือนทรงไทยโบราณเกือบร้อยปี หากใครมีฐานะหน่อยก็
จะมีระเบียงหน้าบ้าน จนหน่อยก็มีแค่หน้าต่าง
วัฒนธรรมการใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า ยังคงมีให้เห็นอยู่
พระที่นี่เดินบิณฑบาตกันแต่เช้ามืด ประมาณ 6.00 น. ช่วงหน้าหนาว
สว่างช้าหน่อยก็เดินกันตั้งแต่ 6.30 น.
ทางหอการค้าท่องเทีย่ ว จ.เลย มีแผนการหลายอย่างทีจ่ ะอนุรกั ษ์
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สิ่งก่อสร้าง ภาษาท้องถิ่น ของผู้คนที่นี่
ปัจจุบันทางการกำ�ลังทำ�ถนนจาก อ.ท่าลี่ สู่ หลวงพระบาง
ประเทศลาว ประมาณ 320 กม. ถือว่าสั้นและสะดวกที่สุดในการเดินทาง
โดยรถยนต์ โครงการนี้จะแล้วเสร็จ ประมาณปี 2556
ลัดเลาะสองฝั่งโขง แถวเชียงคานนี่เอง เป็นจุดเริ่มลำ�น้ำ�โขงที่มาบรรจบกับลำ�น้ำ�เหือง ไหลผ่านอีกหลาย อำ�เภอ ของอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย
ทิวทัศน์แปลกตา มีเกาะแก่งน้อยใหญ่ให้ดูชมตลาดเส้นทางที่คู่ขนานกับลำ�น้ำ�สายนี้ อาหารการกิน ส่วนใหญ่เป็นจำ�พวกปลาต่างๆ จากแหล่งน้ำ�โขงนี่เอง

ขอขอบคุณ เชียงคาน.com
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็ เอามาเลา่ ฝาก
เกบ
หยิบเอามา

พิชิตเครียดในที่ทำ�งาน

หากคุณรูส้ กึ ว่างานในแต่ละวันช่างวุน่ วายเสียเหลือเกิน ไหนจะมีประชุมแต่เช้าตรู่ นัง่ ท�ำงานทีโ่ ต๊ะไม่ถงึ 10 นาที ก็มโี ทรศัพท์เข้า
มาไม่ขาดสาย บ่ายก็ตอ้ งวิง่ รอกออกไปหาลูกค้า ตกเย็นยังต้องกลับมาท�ำรายงานส่งหัวหน้าอีก กลับบ้านไม่วายรถติดแสนติด แล้วอย่างนี้
จะไม่ให้ต่อมเครียดถึงจุดเดือดได้อย่างไรกัน เพราะฉะนั้น Job Tips ก็มีไอเดียเด็ดพิชิตความเครียดในที่ท�ำงานมาฝากกัน

1. สูดกลิ่นหอม

5. หามุมสงบ-ฟังเพลง

คุณรู้หรือเปล่าว่า กลิ่นหอมของดอกไม้นานาพันธุ์จะ
ช่วยปลุกประสาทสัมผัสให้สดชื่นตื่นตัว แถมยังกระตุ้นพลังงาน
ในจิตใจได้เป็นอย่างดี เวลาเครียดๆ ลองสูดกลิน่ หอมของดอกไม้
อย่างกุหลาบ มะลิ ลาเวนเดอร์ หรือจะหยดน�้ำมันหอมระเหย
ตรงโต๊ะท�ำงานก็ไม่เลวนะ เชือ่ สิวา่ คุณจะรูส้ กึ ดีขนึ้ ได้อย่างบอก
ไม่ถกู เลยเชียว

ฟังเพลงเบาๆ โดยเฉพาะเพลงแนวสบายๆ ทั้งเสียง
บรรเลงดนตรีและเสียงธรรมชาติ อย่างเสียงคลื่น น�้ำตก
นกร้อง รับรองว่าจะช่วยสร้างสมาธิให้กลับคืนสูส่ มองและจิตใจ
ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เชียวล่ะ

6. หลับตาผ่อนคลาย

หาหนังสือเล่มโปรด ทีอ่ า่ นแล้วรูส้ กึ สบายใจ มาไว้ใกล้
มือเครียดเมือ่ ไหร่หยิบมาพลิกอ่านสักหน้าสองหน้าแก้เครียดดีนะ

การรักษาสมดุลแห่งความเครียด คือ การฝึกจิตง่ายๆ
ครั้งละ 10 - 15 นาที เช้าและเย็น ด้วยการนั่งท่าสบายๆ อยู่ที่
โต๊ะท�ำงานของคุณ หนุนศีรษะบนแขนทีว่ างไขว้กนั หลับตาและ
ปล่อยตัวตามสบาย เพื่อผ่อนคลายง่ายๆและพักสายตาจากจอ
คอมพิวเตอร์

3. สร้างอารมณ์ขนั

7. รู้จัก “เลี่ยง” เมื่อถึงเวลา

2. หนังสือบ�ำบัด

หลังจากท�ำงานต่อเนือ่ งเป็นเวลานานๆ ลองชวนเพื่อน
ที่มีอารมณ์ขนั คุยเบาๆ จะช่วยกระตุ้นจิตใจที่แสนห่อเหี่ยวให้หวั เราะ
ได้อีกครั้ง คนที่หัวเราะง่ายมักมีสุขภาพกายและจิตที่ดี เนือ่ งจาก
การหัวเราะจะช่วยลดความดันโลหิตและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล
ซึ่งเป็นการรักษาสมดุลของระบบประสาททางหนึง่ ด้วย (ฮอร์โมน
คอร์ตซิ อล = ฮอร์โมนแสดง ความเหนือ่ ยล้าในกระแสเลือด)

4. พลังแห่งการสัมผัส
ถ้ า คุ ณ มี เพื่ อ นสนิท ในที่
ท�ำงาน อาจสลับสับเปลี่ยนกัน
นวดบรรเทาอาการเครียด เพราะ
การสัมผัสเบาๆ เวลารูส้ กึ เหนือ่ ยล้า
จะท� ำ ให้ ร ่ า งกายผลิ ต ฮอร์ โ มน
ที่ชื่อ ออกซิ โทชิน ช่วยลดระดับ
ความเหนือ่ ยและความเครียด ท�ำให้
ร่างกายที่ก�ำลังอ่อนล้ารู้สึกผ่อน
คลาย ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

เวลา ในชีวติ การท�ำงานมักมีหลายเรือ่ งทีเ่ ข้ามากระทบ
ความรูส้ กึ จนเกิดอารมณ์ แต่แทนทีจ่ ะตอบโต้กลับทันทีอย่างขาด
สติ จนอาจท�ำให้ปญ
ั หาลุกลามใหญ่โต การเดินหนีไปก่อน รอให้
อารมณ์เย็นลงหรืออยูก่ บั โต๊ะท�ำงานตัวเองเงียบๆ จัดข้าวของหรือ
หาอะไรที่ไม่ต้องใช้สมาธิสูงมาก ลดความเครียดลงได้จนกว่า
คุณพร้อมที่จะกลับมาลุยงานอีกครั้ง

8. สร้างก�ำลังใจให้ตวั เอง

ความผิดพลาดบางอย่างทีแ่ ก้ไขไม่ได้กใ็ ช้เป็นบทเรียน
แต่จงอย่างให้ความผิดพลาดนั้นกลายเป็นสิ่งที่มากดดันให้คุณ
เครียดจนเกินไป

9. คิดในทางบวก

จ� ำ ไว้ ว ่ า การมองโลกในแง่ ดี มี อ ารมณ์ ขัน คิ ด ถึ ง
ประสบการณ์ดีๆ ที่ผ่านมาในชีวิตให้บ่อยขึ้น รวมถึงคิดถึงความ
ปรารถนาดีของคนอื่นที่มีต่อคุณก็จะช่วยให้เป็นคนที่เครียด
น้อยลงและมีความสุขมากขึ้นได้
เป็นไงคะ เมือ่ เรารู้วธิ พี ชิ ิตความเครียดแล้ว ลองค่อยๆ
น�ำไปปฏิบตั ิใช้วันละข้อ หรือ 2ข้อ แค่นี้จิตใจก็แจ่มใส ไม่เครียด
แล้วค่ะ

ที่มา : www.friendjob.com
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ธรรมะ

สิ่งที่ไม่ได้เตรียม…
พลันที่พี่สาวบอกข้าพเจ้าว่า พี่เขยป่วยเป็นมะเร็งตับ
หมอบอกไม่มที างรักษา และจะมีชวี ติ อยูไ่ ด้อกี สองเดือน ข้าพเจ้า
รูส้ กึ ตระหนกตกใจไปด้วย เพราะรักพีเ่ ขยเสมอด้วยพีช่ าย พีส่ าว
พร่ำ�รำ�พันว่าสงสารสามี กลัวจะเจ็บปวดทุกข์ทรมาณ วูบนั้น
ข้าพเจ้ายังอับจนคิดไม่ออก ว่าจะหาคำ�พูดทีด่ ๆี มาปลอบโยน
ให้กำ�ลังใจ และจะช่วยเหลือพี่ทั้งสองอย่างไรได้บ้าง
หลั ง คำ � วิ นิ จ ฉั ย อั น เป็ น ดุ จ ประกาศิ ต ของคุ ณ หมอ
ชีวิตของพี่ทั้งสองก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พี่เขยหยุดดื่มเหล้า
เบียร์เด็ดขาด เลิกทานเนื้อวัว พิถีพิถันในการกินอยู่มากขึ้น
ร่างกายของพีเ่ ขยผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วไม่นา่ เชือ่ ผิวดำ�คล้�ำ
หน้าท้องบวมโต ทานอาหารได้น้อย คลื่นไส้อาเจียนมีอาการ
แน่นอึดอัด จากคนที่เคยสมบูรณ์แข็งแรง กลับกลายเป็น
คนละคน เคยเป็นคนร่าเริงแจ่มใส ขี้เล่น เฮฮา เปลี่ยนเป็น
คนเงียบขรึม ซึมเซา ทำ�เอาญาติๆพลอยป่วยใจไปด้วย
พีส่ าวตัง้ คำ�ถามว่า ทำ�ไมโรคนีต้ อ้ งมาเกิดกับพีเ่ ขยด้วย
มันไม่ยุติธรรมเลย ทำ�ให้ข้าพเจ้านึกถึงเพื่อนที่เป็นพยาบาล
แล้วลูกป่วยเสียชีวติ เพือ่ นถามแม่วา่ “ทำ�ไมต้องเกิดกับหนูดว้ ย?
ทำ�ไมลูกหนูต้องตาย?” แม่เพื่อนตอบว่า “แล้วทำ�ไมจะเกิด
กับหนูไม่ได้ อย่าเสียใจไปเลยลูกรัก อาจเป็นกรรมเก่าของเรา...”
จริงสินะ...ปกติเราไม่ค่อยที่จะสนทนาเรื่องเวรกรรมกันเลย
เจอกันแต่ละครัง้ ก็จะคุยกันแต่เรือ่ งการงาน เศรษฐกิจ การเมือง
ท่องเที่ยว บันเทิงฯลฯ เราไม่ค่อยได้คุยกันถึงเรื่องโรคร้าย
ความทุกข์ ความตาย ฯลฯ ไม่เคยคิดเตรียมใจเผื่อเอาไว้เลย

โดย...กะจิดริด

ข้าพเจ้านึกถึงธรรมะแบบที่เป็น “ธรรมะจานด่วน” ที่สามารถ
เยียวยารักษาใจของพี่ทั้งสองไม่ให้เจ็บป่วยไปกับกายด้วย
มันเป็นเรื่องยากพอดู ถ้าเราไม่มีพื้นฐานทาง “มรณานุสติ”
อยูบ่ า้ ง แม้กระทัง่ พืน้ ฐานในเรือ่ งกรรม ซึง่ แม้เราเป็นชาวพุทธ
ก็เถอะ เราหาได้ใส่ใจกับคำ�สอนไม่ เราจะมานึกถึงก็เมือ่ ประสบ
เหตุเภทภัยครั้งร้ายแรงและเราแก้ปัญหาไม่ตก สิ่งที่ข้าพเจ้า
พอจะช่วยได้ก็คือ หาหนังสือธรรมะไปให้พี่ทั้งสองอ่าน หมั่น
ปลอบโยนให้กำ�ลังใจ และขอร้องให้พี่เขยได้ใช้เวลาทุกวัน
นัง่ สมาธิดลู มหายใจตัวเอง ได้สวดมนต์ เพือ่ ได้รกั ษาใจตัวเอง
เหตุการณ์นี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่สิ่งเลวร้าย สิ่งดีที่เกิดขึ้นก็มี คือ
พี่ๆได้หันมาดูแลเอาใจใส่กันอย่างลึกซึ้งมากมาย และหันมา
ฝักใฝ่ในธรรมะมากขึ้น สงบสติอารมณ์ได้มากขึ้น
ข้าพเจ้านึกถึงคำ�สอนของพระพุทธองค์ เรือ่ ง “มรณานุสติ”
ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการระลึกถึงความตาย ความตายเป็น
เรื่องปกติ เป็นสิ่งที่พร้อมจะเกิดกับเราได้ทุกวินาที หากเรา
ระลึกได้เช่นนี้ตลอดเวลา เราย่อมมีชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท
และระลึกได้ว่าสิ่งใดที่ยังไม่ได้กระทำ�จะได้เร่งกระทำ� และ
สิ่งใดที่เป็นกรรมชั่วเราก็จะเกรงกลัวและไม่กระทำ� เพราะไม่
อาจรู้ได้ว่าจะหมดลมในเมื่อใด ดังพระลามะรูปหนึ่งได้กล่าว
ไว้ว่า “ทุกค่ำ�คืนก่อนเข้านอน ฉันจะเก็บล้างถ้วยชาที่ใช้ดื่ม
มาตลอดวัน เผื่อว่าหากฉันหลับและไม่ตื่นขึ้นมาอีก เมื่อรุ่ง
เช้ามาถึงจะได้ไม่ต้องมีใครมาเก็บล้างภาระที่ฉันคั่งค้างไว้...”
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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แฟชั่นการดูแลสุขภาพผิว
(เกร็ดความรูุ้สุขภาพ)
เรียบเรียงโดย วิริยา ผุดผ่อง

ทริคเด็ด อาบน�ำ้ อย่างไร…

ให้ผวิ สวย

สาวๆ หลายคนมีวิธีอาบน้ำ�ที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำ�ด้วยน้ำ�เย็น น้ำ�อุ่นๆ กำ�ลังพอดี หรือจะชอบ
อาบแบบร้อนๆ หน่อย ให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น แต่คุณสาวๆ ทราบไหมคะว่า การอาบน้ำ�ที่ดีต่อสุขภาพของเรานั้นมีวิธีอย่างไรบ้าง
วันนี้ มีทริคเด็ดๆ ที่จะช่วยให้คุณสาวๆ มีสุขภาพผิวที่ดีมาฝากกันค่ะ
ก่อนอื่นมาดูวิธีปรับระดับความร้อนเย็นขององศาน้ำ�ที่คุณสาวๆ ใช้อาบกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ…..
สาวน้ำ�ร้อน สาวๆ หลายคนที่รู้สึกขยาดกับความเย็นวาบของน้ำ�เย็น น้ำ�ร้อนน่าจะเป็นคำ�ตอบที่ดีที่สุดค่ะ เพียงแต่ต้อง
ระวังนิดนึง โดยควรตัง้ อุณหภูมไิ ว้ที่ 38-40 องศาเซลเซียส แต่ไม่ควรนานเกินกว่า 10-15 นาที ซึง่ น้ำ�ร้อนจะทำ�ให้รขู มุ ขนเปิดกว้าง
ดังนัน้ หลังจากการอาบน้�ำ ควรทาครีมบำ�รุงผิวแห้ง จากการสูญเสียไขมัน ขณะอาบน้�ำ จากนัน้ หากได้จบิ ชาร้อนๆ สักถ้วยยิง่ ดีเลยค่ะ
สาวน้ำ�เย็น สำ�หรับสาวๆ ที่ขี้ร้อน ชอบความสดชื่นเป็นชีวิตจิตใจ เหมาะกับน้ำ�เย็นมากที่สุด โดยควรให้อุณหภูมิ
อยู่ที่ 21-27 องศาเซลเซียส ช่วยลดอาการอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ และทำ�ให้ผิวพรรณเต่งตึง รวมถึงระบบหายใจอีกด้วย โดยเริ่ม
จากการค่อยๆ ราดน้�ำ เย็นบนใบหน้า แขนและขา เพือ่ ให้รา่ งกายปรับตัว จากนัน้ ให้ใช้ฟองน้�ำ ขัดเบาๆค่ะ
ขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมใช้ฝ่ามือตบเบาๆ ทั้งตัวเพื่อกระตุ้นเซลล์ผิวหนัง และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
ทริคเด็ดๆ กับ 3 ขั้นตอนสู่ผิวสวย
1. ปัดถูร่างกายก่อนอาบน้ำ� ขอแนะนำ�ให้คุณสาวๆ นำ�ผ้าขน หนูแห้ง โดยจับปลายผ้าทั้ง
2 ข้างไว้ แล้วเริ่มถูไปตามร่างกาย จุดละประมาณ 20 ครั้ง เพื่อขจัดคราบไคล ฝุ่นละอองที่เพิ่ง
ผจญมาทัง้ วัน หรือเซลล์ผวิ ทีต่ ายแล้วให้หลุดไป ไม่จ�ำ เป็นต้องลงน้�ำ หนักมากหรือนานไปนะคะ เพราะ
ผิวบอบบางอาจจะถูกทำ�ร้ายได้ค่ะ
2. ขัดผิวขณะอาบน้ำ� โดยแนะนำ� Scrub สำ�หรับขัดทุกส่วนของร่างกาย เหมาะกับผิวที่
ละเอียดอ่อนเท่านัน้ อย่างหน้าอก หรือลำ�คอ ส่วนฟองน้�ำ ใยบวบ หรือแปรงเหมาะกับผิวส่วนแขน ขา
ไหล่และหลัง เพราะรองรับการขัดถูได้ดี สำ�หรับหินขัดแบบโบร่ำ�โบราณนั้นแน่นอนที่สุด ควรใช้กับ
จุดที่แห้งกร้านอย่าง ข้อศอก เข่า หรือเท้าเท่านั้นค่ะ
3. นวด และฉีดน้ำ� ขณะอาบน้ำ� เมื่อเกิดฟองสบู่สาวๆ ควรนวดไปมาวนเป็นวงกลม เพื่อ
ผ่อนคลาย และกระตุน้ การหมุน เวียนของเลือด หากใช้กบั ฝักบัวก็ให้เปิดแรงๆ ลงบนร่างกาย โดยวน
ไปมารอบอก ย้อนขึ้น-ลงบริเวณ แขน-ขา ก็จะช่วยให้ผิวมีสุขภาพดี เปล่งปลั่งมากขึ้นค่ะ
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ประมวลภาพกิจกรรม

วันเบาหวานโลก
โรงพยาบาลในสังกัดสำ�นักการแพทย์

14 พ.ย.รณรงค์เบาหวานโลก
องค์การอนามัยโลกและสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ กำ�หนดให้วนั ที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกๆ ปี เป็นวันเบาหวานโลก
และองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับเบาหวานเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญของโลก เนื่องจากเบาหวานเป็นสาเหตุของการ
ตายก่อนวัยอันสมควรจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
เมือ่ วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553 สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ตระหนักและให้ความสำ�คัญต่อปัญหาโรคเบาหวาน
จึงได้จดั กิจกรรมภายใต้ค�ำ ขวัญ “ปกป้องคนไทย พ้นภัยเบาหวาน” อาทิ การคัดกรองโรคเบาหวาน เจาะเลือด ตรวจวัดระดับน้�ำ ตาล
ตรวจโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ตรวจจอประสาทตา ตรวจสุขภาพเท้า พร้อมทัง้ ให้ค�ำ ปรึกษาสุขภาพ เป็นต้น โดยจัด ณ โรงพยาบาล
ในสังกัดสำ�นักการแพทย์ทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลสิรินธร
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รั้วสำ�นักการแพทย์
กทม.เตรียมพร้อมจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน

นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้ารับฟังและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกำ�หนดรายละเอียด
"โครงการจัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน"จากผู้แทนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 15-16
พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมใบหยก โรงพยาบาลกลาง
โดยโครงการดังกล่าวนั้น เป็นโครงการใหม่ที่กรุงเทพมหานครจัดทำ�ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุในอนาคต และ
ให้บริการสาธารณสุข อนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกเหนือจากการให้บริการรักษาพยาบาล
แก่ผู้สูงอายุแล้ว ยังเน้นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สูงอายุ การฟื้นฟูและการส่งเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ การเป็นสถาบันฝึกอบรมทาง
ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และการพัฒนาดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะครอบคลุม
การให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เขตบางบอน เขตทุ่งครุ เขตจอมทอง เขตราษฎร์บูรณะ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อำ�เภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และอำ�เภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมประชากรที่จะได้รับประโยชน์จากการให้บริการทางการแพทย์
ของโรงพยาบาลประมาณ 800,000-900,000 คน

การฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 3 (บพส.3)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 3
(บพส.3) โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
สำ�นักการแพทย์ ได้สำ�รวจรายชื่อข้าราชการสำ�นักการแพทย์ ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด รุ่นที่ 4 เมื่อได้
รายชื่อแล้วจะมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์และสาธารณสุข
โดยมี ผู้อำ�นวยการสำ�นักการแพทย์ เป็นประธานในการคัดเลือกดังกล่าว
ฝ่ายพัฒนาบุคคล/ภาพและเนื้อข่าว
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