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นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา

ผู้อ�ำ นวยการกองวิชาการ
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแนะน�ำตัวก่อน
สักนิดในฐานะสมาชิกใหม่ กระผม นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
ผูอ้ ำ� นวยการกองวิชาการส�ำนักการแพทย์คนใหม่ทเี่ พิง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จะ
มารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการของสารส�ำนักการแพทย์ ต่อจากนี้ไปผมขอ
ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้อ่านด้วยนะครับ

การแพทยทางเลือก

มุมสบาย…สไตลผูบริหาร

n

ผูอำ�นวยก�รสำ�นักก�รแพทย์

ศาสตร์ฟนฟูสุขภาพจาก
ภายในแห่งแพทย์ทางเลือก

พัฒนาคน พัฒนางาน
มุ่งสูป่ ระชาคมอาเซียน

ส

หลังจากที่ไดเกริ่นนําเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการแพทย
ทางเลือกกันไปแลวในฉบับกอน ก็ถึงเวลามาทําความรูจักกับการแพทย
ทางเลือกชนิดแรก ซึง่ ไดรบั การขนานนามวาเปน “ศาสตรสากล” ทีไ่ ดรบั ความ
นิยมจากหลายประเทศทั่วโลก นั่นคือ “การฝงเข็ม (Acupuncture)” โดย
ตอจากนี้แพทยคนเกงจากโรงพยาบาลกลางของเรา นพ.สุทัศน ภัทรวรธรรม
แพทยเวชศาสตรฟนฟู จะมาเปนผูอธิบายเรื่องนี้ใหอยางละเอียดครับ

มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) มี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์รว่ มกันของประเทศสมาชิก ซึง่ อาเซียนได้กอ่ ตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)
นอกจากนี้ เราต้องหันมาให้ความสนใจกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันเองมากขึ้น ว่าตอนนี้เขาท�าอะไรกัน มีพัฒนาการ
ในเรื่องใด มีความแข็งแกร่งและมีจุดอ่อนในเรื่องไหน เพราะเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนจะมีการติดต่อกันมากขึ้น ขณะที่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ก็ต้องพัฒนาความรู้และติดตามข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนในสาขาที่เกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งจากอีก 9 ประเทศให้ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับคนไทยและประเทศไทย
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบาย “10+6 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” โดยเพิ่ม
บริการสุขภาพ 24 ชัว่ โมง ครอบคลุมทุกกลุม่ อายุทกุ พืน้ ที่ ซึง่ ทางส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้กา� หนดเป้าหมาย 2 ประการ
คือ 1. สถานบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากลมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 2. ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับ
การดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ซึ่งมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
และยังได้ด�าเนินโครงการ “ไม่ป่วยเราดูแล” (ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท) โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่ง
เป็นตติยภูมิระดับสูง ขนาด 500 เตียง พร้อมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในส่วนของโรงพยาบาลสิรินธรเพิ่มขนาดเป็น
400 เตียง และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพิ่มขนาดเป็น 300 เตียง เพื่อเป็นการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ กทม. โครงการ “โรงพยาบาล 4 มุมเมือง” ซึ่งได้ด�าเนินการจัดวางระบบส่งต่อจากโรงพยาบาล 4 มุมเมืองบ้างแล้ว อาทิ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้เปิดให้บริการบางส่วนผู้ป่วยนอกแล้ว
เนื่องจากปี 2558 จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระบบกลไกของตลาดจะรวมเป็นหนึ่งเดียว การไหลออกของบุคลากรจะ
มากขึ้น จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากขึ้น จึงได้ก�าหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ โครงการ “1 โรงพยาบาล 2 ระบบ” กล่าวคือ การทีม่ ภี าคเอกชนในระบบโรงพยาบาล
ภาครัฐ ซึ่งค่าบริการจะสูงขึ้นกว่ามาตรฐานของรัฐ แต่จะได้รับบริการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็ง
ทางการตลาดด้านการรักษาพยาบาล การขยายตัวค่อนข้างสูง แต่กท็ า� ให้เกิดปัญหาการไหลออกของบุคลากร ทางการแพทย์และ
พยาบาลมากขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงมีความจ�าเป็นทีส่ า� นักการแพทย์จะต้องปรับระบบการบริการ โดยจะเน้นด�าเนินการน�าร่องก่อนใน
โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการ
ไหลออกของบุคลากร อีกทั้งยังสามารถน�ารายรับที่ได้จากการบริการมาจุนเจือแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย
ปัจจุบนั การท�างานในส่วนของส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะเน้นเรือ่ งการให้บริการ และเพิม่ งานวิชาการ พัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนเป็นหลัก ส่งเสริมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนาส่วน
ราชการต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานโรงพยาบาลชั้นน�าอันดับ
ต้น ของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาในส่วนของงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อยอดงานวิจัย และ
จัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร” เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย และการรักษาพยาบาลที่
มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งส�านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ลงนามร่วมกัน ด�าเนินการ
เป็นสถาบันหลักของคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์และการศึกษาวิจัยในอนาคตอันใกล้นี้
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ขาวสารสุขภาพ
n

ปยรัตน์ พรรณรังษี
ฝายแผนงาน กองวิชาการ

เมื่อ กรุงเทพมหานคร
ป

เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558
ผ่านกลยุทธ์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เฉี ย งใต ได ป ระกาศพั น ธกรณี
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคม
ในการรวมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน อาเซียนก่อให้เกิดทัง้ โอกาส และผลกระทบต่อ
ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบดวย เมืองใหญ่ในทุกด้านการเปิดตลาดในภูมิภาค
10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งด้านการค้า และบริการ รวมถึง
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา และ
กัมพูชา

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ
ที่ประเทศสมาชิกต้องเร่งด�าเนินการ ถือเป็น
ความรับผิดชอบหลักที่ทุกภาคส่วนในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในประเทศต้อง
แสดงออกถึ ง ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจรั บ มื อ ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลัก
ผู ้ ขั บ เคลื่ อ นและด� า เนิ น นโยบายการพั ฒ นา
“กรุงเทพฯ” ให้ก้าวสู่การเป็น “มหานคร
แหงอาเซียน” ได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริม
สนับสนุน สร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยถือเป็นนโยบายเร่ง
ด่วนที่ต้องเร่งด�าเนินการตามข้อผูกพันในการ
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การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
การเปลีย่ นแปลงและวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีดา้ น
การแพทย์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น มีการน�า
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี
ระดั บ สู ง เข้ า มาใช้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ย นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงด้านสิง่ แวดล้อม
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การฝั ง เข็ ม เป็ น เวชกรรมที่ มี ป ระวั ติ
มานานหลายพันปี มีต้นก�าเนิดที่ประเทศ
จีนตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราชในต�าราการ
แพทย์ เ ล่ ม แรกชื่ อ “คั ม ภี ร  ห วงตี้ เ น ย จิ ง ”
ก่อนจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเมื่อ
องค์การอนามัยโลกร่วมกับประเทศจีนจัด
หลักสูตรการฝังเข็มนานาชาติขึ้น และยังได้
ก�าหนดรายชื่อโรคที่ยอมรับรักษาด้วยการฝัง
เข็มในระยะแรกอีกถึง 48 โรค โดยปัจจุบันมี
การจัดแบ่งกลุม่ โรคทีส่ ามารถรักษาได้ดว้ ยการ
ฝังเข็มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. โรคที่ ผ ่ า นการพิ สู จ น์ โ ดยการ
วิ จั ย แบบมี ก ลุ ่ ม ควบคุ ม แล้ ว ว่ า การฝั ง เข็ ม มี
ประสิทธิภาพในการรักษา เช่น อาการข้างเคียง
จากการรักษา อาการปวดตามจุดต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เป็นต้น
2. โรคที่การฝังเข็มใช้ได้ผลดี และมี
การศึกษาวิจัยไปอย่างต่อเนื่อง เช่น อาการ
ชักกระตุกบนใบหน้า หอบหืด สมองได้รับการ
กระทบกระเทือนจากอุบตั เิ หตุ โรคเกาต์ เป็นต้น
3. โรคที่การฝังเข็มน่าจะถูกน�ามาใช้
เพราะการรักษาในปัจจุบันยังไม่ได้ผลดี เช่น
หูหนวก ถุงลมโป่งพอง ประสาทระบบปัสสาวะ
เสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
4. โรคทีใ่ ช้การฝังเข็มกระตุน้ ร่วมไปกับ
การใช้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและวิธกี ารของแพทย์
ปัจจุบนั เช่น อาการโคม่า ประสาทเสือ่ ม พูดยาก
กลืนยาก เป็นต้น
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การรักษาด้วยการฝังเข็มจะท�าให้เกิด
การหลั่งสารต่าง ๆ และฮอร์โมนบางชนิด ท�าให้
เกิดฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ลดการอักเสบ ลด
การเกร็งของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการท�างานของ
ระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้จิตอารมณ์
แจ่มใส ไม่เพียงเท่านั้นการฝังเข็มยังท�าให้เกิด
การกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาท
อัตโนมัติแบบควบคุม 2 ทาง (Bi-direction
regulation) กล่าวคือ หากอวัยวะใดท�างาน
มากเกินไปก็จะท�าให้ลดลง แต่หากท�างานน้อย
เกินไปก็จะปรับให้มากขึ้น
ที่ ส� า คั ญ สารเหล่ า นี้ ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี
อยู ่ ใ นร่ า งกายตามธรรมชาติ จึ ง ไม่ มี พิ ษ และ
ผลแทรกซ้อนเหมือนยาที่ใช้รับประทานหรือ
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นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ
“เพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทุกกลุมอายุทุกพื้นที่”

จากนโยบายผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ 8 แห่ง* ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งคลินิกทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
คลินิกรุงอรุณ เปดให้บริการตั้งแตเวลา 06.00 - 08.00 น.
คลินิกในเวลาราชการ เปดให้บริการตั้งแตเวลา 08.01 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (Extended OPD) เปดให้บริการตั้งแตเวลา 16.01 - 20.00 น.
คลินิกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

OK-HJEMMET LOTTE

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
(Ministry of Welfare) มีมาตรฐานสูงในเรือ่ งการ
ประกันสังคมและการให้บริการของรัฐ รวมทั้ง
ด้านการศึกษา ร้อยละ 45 ของงบประมาณ
ใช้เพื่อสวัสดิการสังคม ร้อยละ 12 และ 7
เพื่อการศึกษา และการป้องกันประเทศ ตาม
ล�าดับ มีนโยบายสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการระบบสวัสดิการอย่างดียิ่ง
ประชากรที่มีอายุ 67 ปีขึ้นไป หรือเป็นหม้าย
อายุ 55 ปีขนึ้ ไป จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งจากรัฐ มีการ
ก�าหนดชั่วโมงการท�างานมาตรฐานสัปดาห์ละ
40 ชั่วโมง ทั้งงานราชการและงานเอกชน และ
มีสิทธิหยุดพักผ่อนปีละ 5 สัปดาห์ โดยได้รับ
ค่าจ้าง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบ
รัฐสังคมสวัสดิการทีด่ มี าก มีการกระจายรายได้
ที่ค่อนข้างเสมอภาคกัน ประชากรประมาณ
ร้อยละ 70 มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมรายได้ ป ระชาชาติ
และประชากรร้อยละ 1.9 ที่มีรายได้ต�่าสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้ประชาชาติ
ส่วนประชากรอีกร้อยละ 28.7 รายได้สูงสุด
ของรายได้ประชาชาติ ประมาณร้อยละ 10
อั ตราประชากรที่ รู ้ หนั ง สื อ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 99
โดยใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

20 สารสำานักการแพทย์ HEALTH BANGKOK

กระจายรายได้ อัตราประชากรที่อยู่ต�่ากว่าเส้น
ความยากจนคิดเป็นร้อยละ 12 (ปี 2007)
สถาบันที่พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
คือ บ้านพักผู้สูงอายุ OK-HJEMMET LOTTE
OK Foundation เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1969 เป็น
องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�าไร ซึง่ ด�าเนินกิจการหลาย
รูปแบบทั่วประเทศเดนมาร์ก โดยมีกิจกรรมดูแล
บ้านพักฟื้น (Nursing home) บริการด้านจิตเวช
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คลินิกรุ่งอรุณ จ�านวน 13 คลินิก อาทิ รุ่งอรุณเฉพาะ
ทางอายุ ร กรรม, รุ ่ ง อรุ ณ ศั ล ยกรรมกระดู ก และข้ อ , รุ ่ ง อรุ ณ
กายภาพบ�าบัด, พิเศษรุ่งอรุณเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น
คลินิกในเวลาราชการ จ�านวน 542 คลินิก อาทิ คลินิก
ภูมแิ พ้, หัวใจและหลอดเลือด, สุขภาพเพศชายและวัยทอง, ส่งเสริม
สมรรถภาพสตรี, ศัลยกรรมตกแต่ง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งล�าไส้ใหญ่,
ต่อมลูกหมาก, ศูนย์รักษาการมีบุตรยาก, มารดาวัยรุ่น, สุขภาพจิต,
ฝังเข็ม, โรคทางมือ, โรคกระดูกพรุน, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก,
คลายเครียด, ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น1
คลินิกนอกเวลาราชการ (Extended OPD) จ�านวน 124
คลินิก อาทิ ไตเทียมนอกเวลาราชการ, พิเศษนอกเวลาราชการ
กุมารเวชกรรม, พิเศษนอกเวลาราชการศัลยกรรมปัสสาวะ, พิเศษ
นอกเวลาราชการนรีเวชกรรม, ปรึกษานรีเวชกรรมนอกเวลา
ราชการ, สูติกรรมนอกเวลาราชการ, ปรึกษาคลอดบุตรนอกเวลา
ราชการ, พิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู, พิเศษนอกเวลา
ราชการเวชศาสตร์การกีฬา, พิเศษนอกเวลาทันตกรรม เป็นต้น
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สถิติผู้รับบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า มีแนวโน้ม

ที่ผู้ป่วยมารับบริการในคลินิกต่างๆ สูงขึ้นทุกปีเกือบทุกคลินิก
โดยเฉพาะในคลินิกรุ่งอรุณ และคลินิกนอกเวลาราชการ
ผู้มารับบริการในคลินิกรุงอรุณ จํานวน 78,500 ราย
- รุ่งอรุณทั่วไป
45,900 ราย
- รุ่งอรุณเฉพาะทาง
32,600 ราย
ผู้ปวยในเวลาราชการ
จํานวน 3,025,309 ราย
ผู้ปวยนอกเวลาราชการ (Extended OPD) จํานวน
200,201 ราย
- Extended OPD ทั่วไป
49,298 ราย
- Extended OPD เฉพาะทาง
150,903 ราย
ผู้ป่วยในคลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ�านวน 365,165 ราย

* ยกเว้น โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน ขณะนีใ้ ห้บริการเฉพาะผูป้ ว่ ยนอกเท่านัน้

มิถุนา

»†Òงามดอกกระเจี
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ทุงดอกกระเจียว ปาหินงาม ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติปาหินงาม ในอําเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่นี่
ทุงดอกกระเจียวถือเปนไฮไลตที่โดดเดนที่สุด นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับทุงบัวสวรรคหรือดอกกระเจียวอันเกิด
จากดอกกระเจียวปาหลากหลายสายพันธุ ที่พรอมใจกันขึ้นรายรอบบริเวณของอุทยานฯ และพื้นที่หลายไรจะมี
ดอกกระเจียวขึน้ อยางหนาแนนเปนทุง กวางใหญ ออกดอกสีชมพูอมมวงทีผ่ ลิบานเพียงปละครัง้ ซึง่ ในชวงฤดูฝน
เริม่ ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกป ตนกระเจียวจะออกดอกสวยงามตระการตาไปทัว่
ผืนปา จัดวาเปน “นางเอกของอุทยานฯ” เลยก็วาได
ช่วงเวลาในการเดินทางมาชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามที่สุด คือ ช่วงเช้าที่มีสายหมอกบางๆ ปกคลุม แต่ถ้า
หากมาในช่วงบ่ายที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆ ก็จะได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้เช่นกัน นอกจากการเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวแล้ว
นักท่องเที่ยวยังสามารถชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณข้างเคียงได้อีกด้วย เช่น ลานหินงาม อันเป็นที่มาของชื่อป่าหินงาม
ซึ่งจะมีก้อนหินรูปลักษณ์แปลกตา เช่น รูปถ้วยรางวัลฟุตบอลโลก
รูปสัตว์ ปราสาทโบราณ รูปดอกเห็ด และรูปต่าง ๆ ตามแต่จะจินตนาการ
ที่เมื่อได้ชมจะชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหินเหล่านี้เกิด
จากการกัดเซาะของลมและน�า้ มานานนับล้านปี นอกจากนีย้ งั มีผาสุดแผ่นดิน
ที่อยู่ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวไปประมาณ 300 เมตร เป็นจุดสูงสุดของ อช.
ป่าหินงาม และเป็นหน้าผาสูงสุดชายขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช
มีความสูง 846 ม.ทางซ้ายมือเป็นที่ราบในเขต จ.ลพบุรี เบื้องหน้าเป็น
ทิวเขาและ ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ส่วนทางขวามือเป็นพื้นที่
ของ จ.เพชรบูรณ์ สิ่งพิเศษของจุดชมวิวแห่งนี้ คือ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดิน
(ช่วงปลายฝนต้นหนาว) จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดินที่แสนงดงามในช่วงปลายฝนต้น
หนาว เพราะมีสายหมอกปกคลุมผืนป่าเบื้องล่างเป็นบริเวณกว้าง ที่นี่จึงเป็นจุดชมทะเล
หมอกที่สวยงามและอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง
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ส�าหรับการเดินทาง สามารถโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรีจนถึงบ้านพุแค เลี้ยวขวามาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 จนถึงอ�าเภอชัยบาดาล แล้วใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 205 ผ่านกิง่ อ�าเภอล�าสนธิ ก่อนถึงอ�าเภอเทพสถิต
ประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลีย้ วซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
ลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�าการอุทยานแห่ง
ชาติป่าหินงาม รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร เห็นมั้ยล่ะคะ...
อุทยานสวยๆ อยู่ใกล้แค่นี้เอง ไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถสูดอากาศ
บริสุทธิ์สไตล์ฤดูหนาวกันได้แล้ว
ขอขอบคุณภาพจาก www.thai-tour.com
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ :
นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา

ต้องการให้ข้อเสนอแนะ ถามปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ส่งไปที่...
บรรณาธิ ก าร Healthy Bangkok กองวิ ช าการ ส� ำ นั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวง/เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-1338 โทรสาร 0-2221-6029
www.msdbangkok.go.th
www.facebook.com/msdbangkok
www.twitter.com/MSD_Bangkok
E-mail: pr_msdbangkok@hotmail.com

พิมพ์ที่		 หจก. อรุณการพิมพ์
		
		
		
		

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-6033-4
โทรสาร 0-2280-2187-8
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ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ

กองบรรณาธิการ :
นางสมพร คุ้มแคว้น
นางสาวพรเพ็ญ จ�ำรูญรัตน์
นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี
นางสานันท์ เสรีประยูร
นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่
นางสาวสุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นางสาวเพลินพิศ วิบูลย์กุล
นางสาวรพีภัทร ลัทธิ
นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นายจิรโชติ ปิ่นแก้ว

ปู พื้ น ฐานสู ่ ก าร
ท� ำ งานระดั บ คุ ณ ภาพเพื่ อ ประชาชน นพ.สามารถ ตั น อริ ย กุ ล
ผอ.ส�ำนักการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สายวิชาชีพขาดแคลน) พ.ศ. 2555
(ส่วนที่ 1)” เพื่อให้เหล่าข้าราชการใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
องค์กรส�ำนักการแพทย์ ภารกิจและบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยนายแพทย์ปฏิบัติการ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
145 คน รวมทั้งสิ้น 147 คน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์
ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ส�ำนักการแพทย์
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556

คลินิกที่เปดให้บริการ ประกอบด้วย

n

เล่าเรื่อง จากบ้านพักผู้สูงอายุ

เมื่อประเทศใดมีประชากร อายุ 60 ปี
ขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป
เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ถือว่า
ประเทศนั้ น ได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
(Aging Society) และจะเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) เมือ่ สัดส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 20 และร้อยละ 14
ในโอกาสทีพ่ วกเรา บพส. 5 ได้มโี อกาส
ไปเยือนประเทศเดนมาร์ก ซึง่ เป็นประเทศทีเ่ ข้า
สูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และมีระบบบริการสาธารณสุข
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้การดูแลกลุม่ ประชากร
เหล่านีอ้ ย่างมีระบบแบบแผน เดนมาร์กเป็นรัฐ
สวัสดิการ (welfare state) รัฐบาลจะผลักดัน
เดนมาร์กให้เป็นแม่แบบของระบบสวัสดิการ
สั ง คม (Welfare model) ในศตวรรษที่ 21
จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวงสวั ส ดิ ก ารสั ง คม

กองวิชาการ ส�านักการแพทย์

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทีมผู้สื่อข่าว บพส. 5 สำานักการแพทย์

ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่
ปี 2547 และจะเป็ น สั ง คม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567
หรืออีก 15 ปีข้างหน้า

n
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เรื่องรอบโลก
n

6

สถิตินารู

น�ยแพทย์สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
แพทย์เวชศ�สตร์ฟนฟู
โรงพย�บ�ลกล�ง สำ�นักก�รแพทย์กรุงเทพมห�นคร

การฝงเข็ม

นพ.ส�ม�รถ ตันอริยกุล

n

ปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการใหม่

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสถิติช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

รณรงค์ปอ้ งกันวัณโรค ชูคำ� ขวัญ “เมืองไทย
ปลอดวัณโรค Stop TB In my life time”

ส�ำนักการแพทย์จัดเดินรณรงค์ป้องกันวัณโรค เนื่องจากองค์การ
อนามัยโลกได้ก�ำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันวัณโรคโลก”
โดยมีคณะผูบ้ ริหารส�ำนักการแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ส�ำนักงานเขต
และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชน
ให้เกิดความตื่นตัวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และ
ร่วมกันต่อต้านภัยจากวัณโรค เพื่อลดอัตราผู้ป่วย และป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อวัณโรค ณ ลานพระบรมรูปพระเจ้าตากสิน วง
เวียนใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

ส�ำนักการแพทย์ร่วมกับ Mitsubishi เปิด
งาน “Run For Health” เดิน-วิ่งการกุศล
ครั้งยิ่งใหญ่

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
เปิ ด การแข่ ง ขั น เดิ น -วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ “Run For Health”
พร้อมด้วย นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผอ.ส�ำนักการแพทย์ และ
คณะผู ้ บ ริ ห าร ท่ า มกลางประชาชนที่ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันกันอย่างคับคั่ง ณ สะพานพระราม 8 แม่นำ�้ เจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดย บริษัท มิตซูบิชิ
ประเทศไทย จ�ำกัด ได้น�ำรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ จัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบชั้นสูง รวมมูลค่า 6.3 ล้านบาท มอบให้
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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มุมสบาย...สไตล์ผู้บริหาร
n

นพ.สามารถ ตันอริยกุล

ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักการแพทย์

ส

พัฒนาคน พัฒนางาน
มุ่งสูป่ ระชาคมอาเซียน

มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) มี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์รว่ มกันของประเทศสมาชิก ซึง่ อาเซียนได้กอ่ ตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)
นอกจากนี้ เราต้องหันมาให้ความสนใจกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันเองมากขึ้น ว่าตอนนี้เขาท�ำอะไรกัน มีพัฒนาการ
ในเรื่องใด มีความแข็งแกร่งและมีจุดอ่อนในเรื่องไหน เพราะเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนจะมีการติดต่อกันมากขึ้น ขณะที่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ก็ต้องพัฒนาความรู้และติดตามข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนในสาขาที่เกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งจากอีก 9 ประเทศให้ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับคนไทยและประเทศไทย
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบาย “10+6 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” โดยเพิ่ม
บริการสุขภาพ 24 ชัว่ โมง ครอบคลุมทุกกลุม่ อายุทกุ พืน้ ที่ ซึง่ ทางส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้กำ� หนดเป้าหมาย 2 ประการ
คือ 1. สถานบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากลมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 2. ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับ
การดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ซึ่งมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
และยังได้ด�ำเนินโครงการ “ไม่ป่วยเราดูแล” (ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท) โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่ง
เป็นตติยภูมิระดับสูง ขนาด 500 เตียง พร้อมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในส่วนของโรงพยาบาลสิรินธรเพิ่มขนาดเป็น
400 เตียง และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพิ่มขนาดเป็น 300 เตียง เพื่อเป็นการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ กทม. โครงการ “โรงพยาบาล 4 มุมเมือง” ซึ่งได้ดำ� เนินการจัดวางระบบส่งต่อจากโรงพยาบาล 4 มุมเมืองบ้างแล้ว อาทิ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้เปิดให้บริการบางส่วนผู้ป่วยนอกแล้ว
เนื่องจากปี 2558 จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระบบกลไกของตลาดจะรวมเป็นหนึ่งเดียว การไหลออกของบุคลากรจะ
มากขึ้น จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากขึ้น จึงได้ก�ำหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ โครงการ “1 โรงพยาบาล 2 ระบบ” กล่าวคือ การทีม่ ภี าคเอกชนในระบบโรงพยาบาล
ภาครัฐ ซึ่งค่าบริการจะสูงขึ้นกว่ามาตรฐานของรัฐ แต่จะได้รับบริการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็ง
ทางการตลาดด้านการรักษาพยาบาล การขยายตัวค่อนข้างสูง แต่กท็ ำ� ให้เกิดปัญหาการไหลออกของบุคลากร ทางการแพทย์และ
พยาบาลมากขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นทีส่ ำ� นักการแพทย์จะต้องปรับระบบการบริการ โดยจะเน้นด�ำเนินการน�ำร่องก่อนใน
โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการ
ไหลออกของบุคลากร อีกทั้งยังสามารถน�ำรายรับที่ได้จากการบริการมาจุนเจือแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย
ปัจจุบนั การท�ำงานในส่วนของส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะเน้นเรือ่ งการให้บริการ และเพิม่ งานวิชาการ พัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนเป็นหลัก ส่งเสริมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนาส่วน
ราชการต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานโรงพยาบาลชั้นน�ำอันดับ
ต้น ของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาในส่วนของงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อยอดงานวิจัย และ
จัดตั้ง “ส�ำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร” เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย และการรักษาพยาบาลที่
มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งส�ำนักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ลงนามร่วมกัน ด�ำเนินการ
เป็นสถาบันหลักของคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์และการศึกษาวิจัยในอนาคตอันใกล้นี้
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การแพทย์ทางเลือก
n

นายแพทย์สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
โรงพยาบาลกลาง สำ�นักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

การฝังเข็ม

ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพจาก
ภายในแห่งแพทย์ทางเลือก
หลังจากที่ได้เกริ่นน�ำเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการแพทย์
ทางเลือกกันไปแล้วในฉบับก่อน ก็ถึงเวลามาท�ำความรู้จักกับการแพทย์
ทางเลือกชนิดแรก ซึง่ ได้รบั การขนานนามว่าเป็น “ศาสตร์สากล” ทีไ่ ด้รบั ความ
นิยมจากหลายประเทศทั่วโลก นั่นคือ “การฝังเข็ม (Acupuncture)” โดย
ต่อจากนี้แพทย์คนเก่งจากโรงพยาบาลกลางของเรา นพ.สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จะมาเป็นผู้อธิบายเรื่องนี้ให้อย่างละเอียดครับ
การฝั ง เข็ ม เป็ น เวชกรรมที่ มี ป ระวั ติ
มานานหลายพันปี มีต้นก� ำเนิดที่ประเทศ
จีนตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราชในต�ำราการ
แพทย์ เ ล่ ม แรกชื่ อ “คั ม ภี ร ์ ห วงตี้ เ น่ ย จิ ง ”
ก่อนจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเมื่อ
องค์การอนามัยโลกร่วมกับประเทศจีนจัด
หลักสูตรการฝังเข็มนานาชาติขึ้น และยังได้
ก�ำหนดรายชื่อโรคที่ยอมรับรักษาด้วยการฝัง
เข็มในระยะแรกอีกถึง 48 โรค โดยปัจจุบันมี
การจัดแบ่งกลุม่ โรคทีส่ ามารถรักษาได้ดว้ ยการ
ฝังเข็มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. โรคที่ ผ ่ า นการพิ สู จ น์ โ ดยการ
วิ จั ย แบบมี ก ลุ ่ ม ควบคุ ม แล้ ว ว่ า การฝั ง เข็ ม มี
ประสิทธิภาพในการรักษา เช่น อาการข้างเคียง
จากการรักษา อาการปวดตามจุดต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เป็นต้น
2. โรคที่การฝังเข็มใช้ได้ผลดี และมี
การศึกษาวิจัยไปอย่างต่อเนื่อง เช่น อาการ
ชักกระตุกบนใบหน้า หอบหืด สมองได้รับการ
กระทบกระเทือนจากอุบตั เิ หตุ โรคเกาต์ เป็นต้น
3. โรคที่การฝังเข็มน่าจะถูกน�ำมาใช้
เพราะการรักษาในปัจจุบันยังไม่ได้ผลดี เช่น
หูหนวก ถุงลมโป่งพอง ประสาทระบบปัสสาวะ
เสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
4. โรคทีใ่ ช้การฝังเข็มกระตุน้ ร่วมไปกับ
การใช้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและวิธกี ารของแพทย์
ปัจจุบนั เช่น อาการโคม่า ประสาทเสือ่ ม พูดยาก
กลืนยาก เป็นต้น
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การรักษาด้วยการฝังเข็มจะท�ำให้เกิด
การหลั่งสารต่าง ๆ และฮอร์โมนบางชนิด ท�ำให้
เกิดฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ลดการอักเสบ ลด
การเกร็งของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการท�ำงานของ
ระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้จิตอารมณ์
แจ่มใส ไม่เพียงเท่านั้นการฝังเข็มยังท�ำให้เกิด
การกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาท
อัตโนมัติแบบควบคุม 2 ทาง (Bi-direction
regulation) กล่าวคือ หากอวัยวะใดท� ำงาน
มากเกินไปก็จะท�ำให้ลดลง แต่หากท�ำงานน้อย
เกินไปก็จะปรับให้มากขึ้น
ที่ ส� ำ คั ญ สารเหล่ า นี้ ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี
อยู ่ ใ นร่ า งกายตามธรรมชาติ จึ ง ไม่ มี พิ ษ และ
ผลแทรกซ้อนเหมือนยาที่ใช้รับประทานหรือ

ฉีดเข้าร่างกาย นอกจากนี้ร่างกายของเรายังมี
กลไกในการควบคุมอีกชัน้ หนึง่ (Negative feedback) คอยป้องกันไม่ให้การหลั่งสารออกมา
เกินขนาดอีกด้วย จึงมีความปลอดภัยสูงมาก
การรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มนั้นในอดีต
จะมีเข็มทั้งหมด 9 ชนิด ท�ำจากวัสดุหลายๆ
อย่าง แต่ปจั จุบนั นิยมใช้เข็มทีท่ ำ� ด้วยสเตนเลส
ที่ ผ ่ า นการท� ำ ความสะอาดอย่ า งดี ม าแล้ ว
มีลักษณะปลายแหลม มักจะใช้รักษาร่วมกับ
อุปกรณ์อื่นๆ ด้วย เช่น การรมยา (Moxibustion)
การใช้เครือ่ งไฟฟ้ากระตุน้ (Electro-acupuncture)
โดยจะใช้เพียงครั้งเดียวแล้วท�ำลายทิ้งไม่มี
การน�ำกลับมาใช้อีก
กระบวนการรักษา หลังจากที่แพทย์
วินิจฉัยอาการของโรคแล้ว ก็จะเลือกใช้ความ
ยาวของเข็มตามความหนา-บางของบริเวณที่
จะลงเข็ม ปักทะลุผิวหนังตรงจุดที่ฝังเข็มตาม
แนวเส้ น ลมปราณซึ่ ง ตรงกั บ อาการของโรค
ช่วงนี้ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บเล็กน้อย แล้วจะค่อย ๆ
หายเจ็ บ ไปเอง เมื่ อ ปลายเข็ ม เข้ า ไปอยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งที่ถูกต้อง ผู้ป่วยจะรู้สึกตื้อๆ หรือ
หนักๆ บริเวณรอบจุดฝังเข็ม เรียกว่า “เต๋อชี่
(Techi)” จากนั้นแพทย์จะใช้มือปั่นเข็มหรือใช้
กระแสไฟฟ้าศักดาต�ำ่ ต่อเข้ากับปลายด้ามจับเข็ม

โดยแพทย์จะเลือกใช้เข็มที่เล็กที่สุด และจ�ำนวน
น้อยที่สุดเท่าที่จ�ำเป็น เพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บเกินไป
ทั้งนี้จ�ำนวนครั้งของการรักษาจะขึ้นอยู่กับชนิด
และความรุนแรงของโรค
อย่ า งไรก็ ต าม ผลการรั ก ษาด้ ว ยการ
ฝั ง เข็ ม ในผู ้ ป ่ ว ยแต่ ล ะคนจะได้ ผ ลออกมาดี
ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการฝังเข็ม
และระยะเวลาที่ เ ป็ น โรคนั้ น เช่ น หากเป็ น
โรคเรื้อรังผลการรักษาก็จะไม่ดีเท่าผู้ที่ป่วยมา
ไม่ น าน นอกจากนี้ ยั ง ขึ้ น อยู ่ กั บ ชนิ ด ของโรค
และสภาพร่างกายของผู้ป่วยด้วย
ดั ง นั้ น ก่ อ นรั บ
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยควรมี
ความตั้งใจในการรับการ
รักษา ไม่ควรกังวลหรือ
กลั ว มากเกิ น ไป และ
หากมีโรคติดเชื้อรุนแรง
หรื อ โรคประจ� ำ ตั ว ต้ อ ง
แจ้งให้แพทย์ทราบก่อน
โดยผู้ป่วยที่ควรระวังใน
การรักษาด้วยการฝังเข็ม
ได้แก่ ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ตัง้ ครรภ์ ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง
ผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบการ

แข็งตัวของเลือด รวมไปถึงโรคทีต่ อ้ งรักษาด้วย
การผ่าตัด และโรคที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยที่
แน่นอน
เป็นอย่างไรบ้างครับกับศาสตร์การ
ฝังเข็มแห่งแพทย์ทางเลือก ผู้ป่วยหลายคน
ที่ ก� ำ ลั ง ป่ ว ยในโรคที่ ก ล่ า วมานี้ สามารถติ ด ต่ อ
นั ด หมายเพื่ อ รั บ การรั ก ษาได้ ที่ โ รงพยาบาล
กลาง ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครครับ
มาลุ้นกันว่าฉบับหน้าคอลัมน์ของเราจะพา
ไ ป รู ้ จั ก ก า ร แ พ ท ย ์ ท า ง เ ลื อ ก ช นิ ด ไ ห น
ส�ำหรับฉบับนี้สวัสดีครับ
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ก้าวทันโรค
n

นางสาวศรัณยา แสงมณี
พยาบาลวิชาชีพชำ�นาญการ โรงพยาบาลตากสิน

Stroke
fast
track
โ

รคหลอดเลือดสมองเป็นโรคระบบประสาทที่พบบ่อย และ
มีอัตราตายสูง ปี 2555 พบคนไทยเป็นโรคหลอดเลือด
สมอง 227,848 คน เสียชีวิต 20,368 คน (ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
กรมควบคุมโรค, 2556) หากรอดชีวิตผู้ป่วยก็จะมีความพิการ
เหลืออยู่ เกิดจากปัจจัยเสี่ยง เช่น ความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันใน
เลือดสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ รวมทั้งสูบบุหรี่ โรคอ้วน แม้ปัจจุบัน
จะมีการพัฒนาการรักษาทัง้ การรักษาในหน่วยเฉพาะ (Stroke unit)
และการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ อุดตันเฉียบพลัน
ด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�ำ (Stroke Fast Track)
ซึ่งเป็นภาวะเร่งด่วนทางอายุรกรรม เพราะการรักษาต้องแข่งกับเวลา
และต้องประเมินอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีเวลาเพียง 270 นาที หรือ
4 1/2 ชั่วโมงเท่านั้น นับตั้งแต่นาทีแรกที่มีอาการจนถึงเวลาที่ได้รับยา
ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการรักษาระดับทอง (Gold Standard) เป็น
ที่ยอมรับทั่วโลก
Stroke Fast Track ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีโอกาสเข้าถึงการรักษา สามารถลด
อัตราการเสียชีวิตและความพิการได้ถึงร้อยละ 50 - 60 โดยร้อยละ 50 ของ
ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั ยาละลายลิม่ เลือด มีโอกาสหายเป็นปกติที่ 3 เดือน และสามารถ
ลดระยะเวลาการนอนในโรงพยาบาล ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาลในระยะยาว แม้การรักษาด้วยวิธีนี้จะเกิดผลดีแต่ก็ควรระวังเพราะ
อาจเกิดภาวะเลือดออกในอวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งสมองได้ประมาณร้อยละ 6
ดังนั้นก่อนให้ยาต้องมีการประเมินหลายส่วน หากเข้าข้อก�ำหนดที่สามารถ
ให้ยาได้ แพทย์ตอ้ งอธิบายถึงความเสีย่ งและให้เซ็นยินยอมก่อนให้ยาทุกครัง้
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(ช่องทางด่ว

ก่อ

ดังนั้น ถ้ามีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดข้างต้นโดยอาการเก
ต้องเป็นโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้ยาได้เท่านั้น หรือ โทร
หากผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้าจะให้การรักษาด้วยวิธีนี้ไม
อาการดังกล่าวต้องเร่งด่วน ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ต้องเน้น

เว

ป

ด่วนโรคหลอดเลือดสมอง)
อาการส�ำคัญ คือ FAST

F
ก่อนให้ยา			

หลังให้ยา

อาการเกิดทันที รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติเหล่านั้น ให้รีบไปโรงพยาบาลด่วน และ
หรือ โทร. 1646 (ศูนย์เอราวัณ)
ยวิธีนี้ไม่ได้ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ป่วยมาทันเวลาเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น อาจจะไม่รู้ว่า
ย์ต้องเน้นในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงถึงอาการของโรคด้วย		

พิจารณาให้ยาละลาย
ลิ่มเลือดทางหลอดเลือดด�ำ

Stroke unit
หรือ ICU
เวลาที่เป็นภายใน 4 1/2 ชม.
ผล CT negative finding
ประเมินข้อห้ามและข้อบ่งชี้

A
S

T

F: Facial palsy คือ อาการกล้ามเนื้อ
ใบหน้ า อ่ อ นแรง ผู ้ ป ่ ว ยจะมี อ าการ
ปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท ยิงฟันและ
ยิ้มไม่ได้ น�้ำลายไหลออกจากมุมปาก
ข้างที่ตก

A: Arm drip คือ อาการอ่อนแรงของ
แขน และ/หรือขา ซีกใดซีกหนึ่งของ
ร่างกาย ถ้าเป็นมากคือ ขยับไม่ได้ ยก
ไม่ขึ้น ถ้าอ่อนแรงไม่มาก ยกขึ้นค้างได้
แต่ไม่นานก็ตกลง ไม่สามารถยกค้างได้

S: Speech คื อ การพู ด ล� ำ บาก
พูดติดๆ ขัดๆ พูดไม่ชดั นึกค�ำพูดไม่ออก

T: Time คือ รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติ
คือรู้ว่าเกิดเป็นเวลาเท่าไหร่ เกิดทันที

สารสำ�นักการแพทย์ HEALTH BANGKOK

07

ส่งเสริมสุขภาพ
n

ฝ่ายแผนงาน

กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

B

enefit and risk of
Caffeine consumption

ชาและกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่มี Caffeine
ซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก 90%
ของประชากรโลกได้รบั Caffeine ผ่านทางอาหารที่
รับประทานทุกวัน ชาและกาแฟมีสว่ นประกอบทาง
เคมีที่มีทั้งประโยชน์ และผลข้างเคียงต่อสุขภาพ
ในเวลาเดียว รวมถึง Caffeine และสารต้านอนุมูล
อิสระ เช่น polyphenols, catechins flavonoids

เครื่องดื่มจากสวรรค์

เฉพาะประเทศอเมริกาประเทศเดียว ทุก ๆ วันจะมีประชากร
ประมาณ 150 ล้านคนดื่มกาแฟ โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 2 แก้วต่อวัน ซึ่ง
เท่ากับได้รับ Caffeine 280 mg เราจะถือว่าการดื่มมากกว่า 4 แก้วต่อวัน
เป็นจ�ำนวนทีม่ ากเกินไป ผูช้ ายจะดืม่ มากกว่าผูห้ ญิง ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
มักจะดื่มกาแฟมากกว่าชา โดยเฉพาะในยุโรป ยกเว้นประเทศอังกฤษ และ
ไอร์แลนด์ กลุม่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วจะบริโภคกาแฟถึง 71.5% ของการบริโภค
กาแฟทั้งหมดทั่วโลก
การบริโภคชาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา 87% เป็น
ชาด�ำ 12.5% เป็นชาเขียว ที่เหลือเป็น ชาอู่หลง ชาสมุนไพรต่าง ๆ ประเทศ
ก�ำลังพัฒนาจะนิยมดื่มชามากกว่า โดยเฉพาะอเมริกาใต้ และเอเชีย กลุ่ม
ประเทศก�ำลังพัฒนาจะบริโภคชา 76.6% ของปริมาณชาที่บริโภคกันในโลก
ชาเป็นน�ำ้ ทีด่ มื่ มากกันเป็นอันดับสอง รองจากน�ำ้ เปล่า หากเทียบเป็นปริมาตร
แล้ว ปริมาณการดื่มชาจะมากกว่ากาแฟถึง 3 เท่า
น�้ำอัดลมที่มี Caffeine เป็นแหล่ง Caffeine ที่ส�ำคัญโดยเฉพาะใน
เด็ก การดื่มเครื่องดื่มให้พลังงานที่มี Caffeine พบว่ามีรายงานการเกิดพิษ
ของ Caffeine จากการดื่มมากเกินไป โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น ปริมาณของ
Caffeine ที่มีอยู่ในเครื่องดื่มเหล่านี้มีปริมาณแตกต่างกันตั้งแต่ 50 – 500 mg
ต่อขวดหรือกระป๋อง ในการศึกษาคนทีเ่ กิดพิษจาก Caffeine เช่น หัวใจเต้นผิด
จังหวะ ลมชัก ได้รับสารนี้มากกว่า 480 mg ต่อวัน

สารปรุงแต่ง
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การทานกาแฟ หรือชา มักจะมีการเติมสารปรุงแต่ง เช่น ครีม น�้ำตาล
หรือนม ครีมเทียมนัน้ ผลิตมาจากน�ำ้ มันเติมไฮโดรเจน ซึง่ หากเรารับประทาน
ในปริมาณที่มากเกินไป เราจะได้รับไขมันชนิดไม่ดีจ�ำนวนมาก ที่เรียกว่า
Trans Fatty Acid (ลดไขมันดี เพิ่มไขมันเลว)
การเติมน�้ำตาลลงไปจะเป็นการเพิ่มดัชนีน�้ำตาลของเครื่องดื่มนั้น ๆ
ซึ่งการเติมทั้งน�้ำตาล และครีมเทียมจะเพิ่มปริมาณของสารอนุมูลอิสระใน
เครือ่ งดืม่ ครีมเทียมเองก็จะไปลดปริมาณสารต้านอนุมลู อิสระ phenolic acid
ในเลือด การศึกษาพบว่าการเติมนม โดยเฉพาะนมพร่องมันเนย จะไปลด
ผลดีต่อหลอดเลือดที่เกิดจากการดื่มชา แต่ก็ยังไม่มีหลักฐานว่าการเติมนม
หรือสารปรุงแต่งเหล่านี้ลงไปในกาแฟหรือชา มีผลท�ำให้เกิดการเสียชีวิตที่
มากขึ้น
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นวัตกรรมทันโลก
n

ทพญ.อุษณีย์ จินวงค์
ทันตแพทย์ชำ�นาญการ
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบนัด
ทันตกรรมออนไลน์ ?
- ปั จ จุ บั น อิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มามี
บทบาทในการด�ำรงชีวิตเป็นอย่างมาก Idea
นี้เกิดจากการสังเกตผู้รับบริการจ�ำนวนหนึ่ง
ที่อาศัยอยู่ที่ไกล ๆ และเดินทางมาท�ำฟันที่
ลาดกระบัง จึงสอบถามว่าทราบได้อย่างไร
ว่ า ที่ โรงพยาบาลมี บ ริ ก ารทางทั น ตกรรม
ผู้รับบริการแจ้งว่าใช้วิธี search Google ว่า
“ท�ำฟัน, ราชการ, ลาดกระบัง” ซึ่งกลุ่มงาน
ทันตกรรมได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการ
เพิ่มช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงบริการทาง
ทั น ตกรรมมากขึ้ น จึ ง ริ เริ่ ม โครงการระบบ
นัดทันตกรรมออนไลน์ขึ้น ทั้งนี้ได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากคุ ณ ปิ ่ น รั ต น์ มนต์ สุ ว รรณ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงพยาบาลร่วมกันพัฒนา
ระบบนัดทันตกรรมออนไลน์ขึ้น เพิ่มข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ เช่น บริการทาง
ทันตกรรม อัตราค่าบริการ เป็นต้น

ขยายช่องทางบริการ
ให้ประชาชนทางอินเทอร์เน็ต
ระบบนัดทันตกรรมออนไลน์

จุดเด่นของระบบนัดทันตกรรมออนไลน์
- ระบบนัดทันตกรรมออนไลน์ให้
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ลดค่า
ใช้จา่ ยในการเดินทาง และสร้างความพึงพอใจ
แก่ ผู ้ รั บ บริ ก าร ระบบนี้ จึ ง ช่ ว ยลดขั้ น ตอน
ในการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ผูร้ บั บริการ
สามารถทราบข้อมูลการให้บริการ เวลาการ
ให้บริการ และวิธีเข้ารับบริการโดยไม่ต้อง
เสียเวลา หรือโทรสอบถาม
วิธีเข้ารับบริการ ?
- ผูร้ บั บริการสามารถเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์
ของโรงพยาบาล www.lkbhosp.go.th และ
เลือกระบบนัดทันตกรรมออนไลน์ก็สามารถ
เข้ารับบริการได้ หรือเข้าไปที่ Facebook ของ
กลุ่มงานทันตกรรม www.facebook.com/
dental.lkbhosp
ผู้รับบริการสามารถเข้าไปลงความ
ประสงค์ในการขอเข้ารับบริการ ในหัวข้อ
“ระบบนัดทันตกรรมออนไลน์” ข้อมูลทัง้ หมด
จะถูกส่งเข้าฐานข้อมูลส่วนกลาง เจ้าหน้าทีจ่ ะ
ท�ำการเช็กรายชือ่ ในทุกวัน และจะติดต่อกลับ
ผูร้ บั บริการสอบถามความต้องการและอาการ
ส�ำคัญ วันและเวลาที่สะดวกนัด
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- ระบบนั ด ทั น ตกรรมออนไลน์
ท� ำ งานร่ ว มกั บ การยื น ยั น การนั ด หมาย
ด้วย SMS สามารถยกระดับความพึงพอใจ
อย่างเป็นรูปธรรมและเฉียบพลัน สามารถ
ท�ำให้การเข้าถึงบริการทางทันตกรรมของ
หน่วยงานราชการเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยาก
ลดขั้นตอนการเข้ามาติดต่อ ลดระยะเวลา
รอคอยโดยสามารถเข้ารับการรักษาตาม
เวลาที่นัด อีกทั้งมั่นใจได้ว่าจะได้รับการ
รั ก ษาตามวั น และเวลานั ด หมาย ด้ ว ย
ระบบแจ้งเตือน SMS ล่วงหน้า 7 วัน และ
เจ้าหน้าที่จะโทรเตือนล่วงหน้า 2 วัน

ท�ำไมคุณหมอถึงเลือกวิธป
ี ระชาสัมพันธ์
ทาง facebook ?
- ต้องขอขอบคุณทีมงานทันตกรรม
และ น.ส.พรพิ ม ล เหลื อ ล้ น เจ้ า พนั ก งาน
ธุรการของกลุ่มงาน เป็นผู้ริเริ่มจัดท�ำ Facebook ขึ้น ซึ่ง Facebook เป็นวิธีเข้าถึงผู้รับ
บริการที่สะดวกที่สุด ผู้รับบริการส่วนใหญ่
จะสอบถามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันได้โดย
ไม่ตอ้ งโทรเข้ามาสอบถาม และผูร้ บั บริการจะได้
ค�ำตอบจากทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์
โดยตรง ซึ่งสามารถให้ค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง
เช่น วิธีปฏิบัติตัวก่อน/หลังการรักษา เป็นต้น
ซึ่งผู้รับบริการมากกว่าครึ่งที่นัดออนไลน์มา
จาก facebook
งานที่จะพัฒนาต่อไป ?
ต้องขอขอบคุณ ผอ.ชาลี วชิรศรีสุนทรา
อดี ต ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลลาดกระบั ง
กรุ ง เทพมหานคร และ ผอ.สุ ภ าภรณ์
กรลักษณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีใน
การพั ฒ นางานทั น ตกรรมรากฟั น เที ย มใน
ปี 2553 งานทันตกรรมออนไลน์ในปี 2554
ต่อไปเราเล็งเห็นว่าประชาชนเริ่มมาปรึกษา
ในเรื่ อ งของทั น ตกรรมเพื่ อ ความสวยงาม
ปัจจุบันแม้ว่าการมาพบทันตแพทย์ในขณะ
นี้ยังคงเป็นการมาพบเพื่อรักษาโรคในช่องปาก
รั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ ว ยอยู ่ แต่ พ บว่ า มี ผู ้ รั บ
บริการจ�ำนวนหนึ่งมาพบเพื่อปรึกษาในเรื่อง
ของทันตกรรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกเพิ่มมาก
ขึ้น เราจึงมีวิสัยทัศน์ว่าโลกในยุคต่อไปการ
ท� ำ ฟั น เพื่ อ ความสวยงามเพิ่ ม บุ ค ลิ ก ภาพ
เป็ น กระแสที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง ข้ อ มู ล จาก
ทันตแพทยสภาพบว่า เป็นเรือ่ งของการเอือ้ ซึง่ กัน
และกันระหว่างทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
และเพื่อสุขภาพช่องปาก ที่เมื่อคนเราหันมา

สนใจเรื่องความสวยงามที่เกี่ยวข้องกับฟัน
ก็จ�ำเป็นที่จะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อดูแล
สุขภาพช่องปากและฟัน เพื่อตรวจก่อนที่
จะจัดฟัน เพื่อเป็นการเช็กสภาพช่องปากไป
ในตัว ก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่เอื้อระหว่างกัน
ดังนั้นกลุ่มงานทันตกรรมมีแผนที่จะเปิด
คลินกิ ฟอกสีฟนั ในปี 2557 คลินกิ โรคปริทนั ต์
รากเทียมเต็มรูปแบบ ปี 2559 และคลินิก
จัดฟันในปี 2567
เพื่อรองรับ AEC คุณหมอคิดอย่างไร ?
- ด้ ว ย รพ.ลาดกระบั ง กรุ ง เทพ
มหานคร ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิ
กลุ ่ ม งานทั น ตกรรมของเราจึ ง ได้ มี โ อกาส
รั บ ชาวต่ า งชาติ เ ป็ น ประจ� ำ บางท่ า นเมื่ อ

กลั บ มาประเทศไทยก็ จ ะกลั บ มาท� ำ ฟั น กั บ
เรา เช่น ชาวออสเตรเลีย ฝรั่งเศส รัสเซีย
เกาหลี ซึ่ ง เราก็ ใ ห้ บ ริ ก ารเป็ น อย่ า งดี ที่ สุ ด
ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ก ลุ ่ ม งานสามารถใช้ ภ าษา
อั ง กฤษได้ แต่ก็มีแผนที่จะท�ำการฝึกภาษา
อั ง กฤษเพิ่ ม เติ ม ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ใ นกลุ ่ ม
งานค่ะ
ถ้ามีผสู้ นใจอยากร่วมรับบริการที่
กลุ่มงานตามสามารถติดต่อได้ดังนี้
www.lkghosp.go.th
www.facebook.com/dental.
lkbhosp
โทร. 0-2326-9995 ต่อ 251

เสียงสะท้อนจากผู้รับบริการ
บทสัมภาษณ์คนไข้นัดทันตกรรมออนไลน์ ซึ่งอยู่ใน VDO Clip ใน Facebook
คุณศิริรัตน์ โค้ววิลัย พนักงานธนาคาร
ไม่ทราบว่ารู้จักโรงพยาบาลลาดกระบัง
กรุงเทพมหานครได้อย่างไรคะ ?
- มีนอ้ งทีท่ ำ� งานเขามาท�ำฟันกับคุณหมอและ
ชื่นชมว่าท�ำดีก็เลยลอง search ในอินเทอร์เน็ต และ
ก็ได้ลองนัดออนไลน์ วันรุ่งขึ้นก็มีคนติดต่อนัดคิวให้
เลยค่ะ รวดเร็วมาก
วันนี้หลังจากใช้บริการและรู้สึกอย่างไรบ้างคะ ?
- วันนี้มาใช้บริการครั้งแรกประทับใจสุดๆ
เลยค่ะ คุณหมอท�ำดีมาก เบามือมากค่ะ
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลลาดกระบังฯ มี Facebook
Fanpage ของทันตกรรม ขอเรียนเชิญเข้าไปกด like
ให้ด้วยนะคะ ไม่ทราบว่าจะฝากอะไรถึงผู้รับบริการที่
ยังไม่เคยมาใช้บริการบ้างคะ
- ใครที่สนใจมาได้เลยค่ะ บริการดี บางทีดีกว่าเอกชนหลายเท่าเลยค่ะ
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การวิจัยและพัฒนา
n

ศ.พิเศษ นพ.มานิต ศรีประโมทย์
ที่ปรึกษางานวิจัย สำ�นักการแพทย์

การขอความยินยอม

เพื่อน�ำเด็ก
เข้าสู่การวิจัย
ใ
ช ม ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ก า ร ท� ำ วิ จั ย ใ น ค น ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

นการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจยั ผูว้ จิ ยั พึง
ระวังอย่างยิ่งในการน�ำอาสาสมัครที่อ่อนด้อย เปราะบาง
เข้าร่วมโครงการวิจัย อาสาสมัครที่อ่อนด้อย เปราะบาง
(vulnerable subjects) หมายถึง บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูง
ให้เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกได้โดยง่าย ด้วยความหวังว่าจะ
ได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมการวิจยั ไม่วา่ จะสมเหตุสมผล
หรือไม่ก็ตาม หรือเป็นผู้ที่ตอบตกลงเข้าร่วมการวิจัย เพราะ
เกรงกลั ว ว่ า จะถู ก กลั่ น แกล้ ง จากผู ้ มี อ� ำ นาจเหนื อ กว่ า
หากปฏิเสธ หรือด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางการตัดสินใจ
หรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่สามารถ
ให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็น
โรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วย
โรคจิต ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วยวิกฤติ ผู้ป่วยในสถานคน
ชรา ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กหรือผู้เยาว์ ผู้ที่อยู่ในองค์กร
ที่มีการบังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น เช่น นักเรียน นักศึกษา
ทหาร ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ต้องคุมขัง กลุ่มคนที่มีพลังอ�ำนาจ
ต่อรองน้อย เช่น ผูอ้ พยพ
ชนกลุม่ น้อย ผูไ้ ม่มที อี่ ยู่
อาศัย กลุ่มเปราะบาง
ทางสังคม เช่น ผู้ติด
ยาเสพติด ผู้ให้บริการ
ทางเพศ
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ขอยกกรณีอาสาสมัครทีอ่ อ่ นด้อย เปราะบางทีส่ ำ� คัญ
คือ กลุ่มเด็ก ซึ่งทางชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย
ได้ตีพิมพ์บทความไว้และมีประเด็นน่าสนใจดังนี้
เด็กจัดเป็นกลุ่มอ่อนแอและเปราะบาง ที่อาจถูก
บังคับให้เข้าร่วมการวิจัยโดยไม่สมัครใจได้ แต่ในบางกรณี
อาจจะต้องท�ำวิจัยในเด็กเพราะไม่สามารถจะท�ำการวิจัยใน
ผู ้ ใ หญ่ ท ดแทนได้ การขอความยิ น ยอมเพื่ อ น�ำ เด็ ก เข้ า สู ่
การวิจัยจะต้องกระท�ำต่อผู้ปกครองของเด็ก และตัวเด็กเอง
หากผู้ปกครองยินยอมแต่เด็กต่อต้านอย่างรุนแรงก็ไม่ควรจะ
บังคับฝืนใจเด็ก ทั้งนี้ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงต่อ
เด็กเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม แนวทางจริยธรรมสากลส�ำหรับ
การวิจยั ในมนุษย์ของสภาองค์การสากลด้านวิทยาศาสตร์การ
แพทย์รว่ มกับองค์การอนามัยโลก (CIOMS) ได้กำ� หนดกรณีที่
ไม่ต้องขอความยินยอมจากเด็ก และกรณีที่ไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากผู้ปกครองไว้ ดังนี้
1. กรณีที่สามารถน�ำเด็กเข้าสู่การวิจัยได้แม้เด็ก
จะไม่สมัครใจ คือ
- เด็กจ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาทีไ่ ม่อาจหาได้นอก
บริบทของการวิจัย
- วิธกี ารทีศ่ กึ ษาวิจยั คาดหวังว่ามีประโยชน์ในการ
รักษาโรคของเด็ก
- ไม่มีทางเลือกอื่นซึ่งเป็นที่ยอมรับในการรักษา
เด็กที่ป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงถึงชีวิต
2. กรณีที่สามารถน�ำเด็กเข้าสู่การวิจัยได้ด้วยความ
สมัครใจของเด็กเอง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ คือ
- การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งความเชื่ อ พฤติ ก รรมของ
วัยรุน่ เกีย่ วกับเพศวิถี หรือการใช้ยาเพือ่ ความบันเทิงเริงใจ หรือ

ครบถ้วน และสามารถคิดด้วยตนเองได้ว่าอยากจะเข้าร่วมการวิจัยหรือไม่
แต่ ใ นทางกฎหมายก็ ยั ง จั ด ว่ า เป็ น ผู ้ เ ยาว์ ที่ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ผู ้ ป กครอง
การจะน�ำเด็กเข้าสูก่ ารวิจยั จะต้องขออนุญาตผูป้ กครองด้วย ยกเว้นใน
กรณีที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการขอความ
ยินยอม รวมถึงการเตรียมเอกสารชีแ้ จงส�ำหรับเด็กจะต้องมีรายละเอียด
เพียงใด นอกเหนือไปจากการใช้ภาษาทีเ่ ด็กจะสามารถเข้าใจได้แล้ว ใน
การให้ขอ้ มูลกับเด็ก ผูป้ กครองควรอยูร่ ว่ มหรือไม่ หรือแยกชีแ้ จงเพือ่ ให้
เด็กมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น ส�ำหรับในฝ่ายผู้ปกครองก็ยังมี
รายละเอียดในกรณีต่อไปนี้

1. หากมี พ ่ อ แม่ ที่ จ ดทะเบี ย นสมรสและติ ด ตาม
พ่อแม่ได้

1.1 กรณีใดที่ต้องทั้งพ่อและแม่ลงนามอนุญาต
• กรณี พ ่ อ แม่ ต ้ อ งอนุ ญ าตทั้ ง คู ่ แต่ ไ ม่ ส ามารถ
มาลงนามต่อหน้าได้ ให้ลงนามในเอกสารแล้วส่งมาให้ผู้วิจัยทาง
ไปรษณีย์ โดยติดต่อขออนุญาตด้วยวาจาก่อนได้หรือไม่ ต้องมีพยาน
ลงนามร่วมหรือไม่ ใครเป็นพยานได้บ้าง
• หากได้รบั อนุญาตด้วยวาจาแล้วด�ำเนินการ enroll ก่อน
การศึกษาวิจัยในเรื่องความรุนแรงและการ
ได้รับเอกสารที่พ่อแม่ลงนามได้หรือไม่
ทารุณเด็ก
1.2 กรณีใดที่พ่อหรือแม่ลงนามคนเดียวได้
- ผู้เยาว์ที่ “อิสระ” หรือ “เดียงสา”
2. หากพ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
ซึง่ ได้แก่เด็กทีแ่ ต่งงานแล้ว หรือก�ำลังตัง้ ครรภ์
2.1 แม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วลงนามแต่เพียงผู้เดียวได้ใช่หรือไม่
หรือเป็นพ่อคนแม่คนแล้ว หรือใช้ชีวิตอิสระ
2.2 หากแม่เป็นผู้เยาว์ (ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) จะขอความยินยอมจากใคร
จากครอบครัว
3.
หากเด็
กอยู่ในอุปการะของผู้อื่นที่ไม่ใช่พ่อแม่ เช่น
ในประเทศไทยยั ง ไม่ มี ก ฎหมาย
3.1 มีพ่อแม่บุญธรรมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ที่จะสามารถอนุญาต
เฉพาะเกี่ยวกับการน�ำเด็กเข้าร่วมการวิจัย
ให้เด็กเข้าร่วมการวิจัยได้คือใคร หากพ่อแม่จริงของเด็กไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่บุญธรรม
แต่มกี ฎหมายอืน่ ซึง่ สามารถน�ำมาใช้โดยอนุโลม
ตามกฎหมาย จะฟ้องร้องได้หรือไม่
ได้ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
3.2 หากเด็กอยูใ่ นอุปการะผูอ้ นื่ โดยทีไ่ ม่มกี ารจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม
เป็นต้น แต่ในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกา
เช่น พ่อแม่หย่าร้างกัน เด็กอยู่ในความดูแลของญาติคนใดคนหนึ่งผู้ที่จะสามารถอนุญาต
และยุโรป มีกฎหมาย และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ
ให้เด็กเข้าร่วมการวิจัยได้คือใคร หากพ่อแม่จริงของเด็กไม่เห็นด้วยกับผู้อุปการะเด็ก
การน�ำเด็กเข้าร่วมการวิจัยมากมาย สิ่งที่ควร
จะฟ้องร้องได้หรือไม่
ท�ำความเข้าใจให้ชดั เจนเกีย่ วกับการขอความ
4. เด็กก�ำพร้าทีอ่ ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ และเด็กทีอ่ ยูใ่ นสถานพินจิ ผูป้ กครอง
ยินยอมเพือ่ น�ำเด็กเข้าสูก่ ารวิจยั คือค�ำนิยาม
ที่จะสามารถอนุญาตให้เด็กเข้าร่วมการวิจัยได้คือใคร
“เด็ก” ตามกฎหมายไทย อยูใ่ นช่วงอายุเท่าไร
ประเด็นทีก่ ล่าวมาล้วนเป็นเรือ่ งทีผ่ วู้ จิ ยั จะต้องระมัดระวังไม่ให้ผดิ ต่อกฎหมาย
และค�ำนิยาม “ผู้ปกครอง” ตามกฎหมายไทย
ของบ้านเมือง แต่ในรายละเอียดที่ไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ก�ำหนดไว้ ก็เป็นการ
ใครที่จะสามารถอนุญาตให้น�ำเด็กเข้าสู่การ
ยากที่จะสร้างระเบียบหรือแนวทางที่ครอบคลุมในทุกด้าน จึงเป็นเรื่องที่ผู้วิจัยจะต้อง
วิจัยได้
ตระหนักในการพิทกั ษ์สทิ ธิและสวัสดิภาพ รวมถึงประโยชน์ทเี่ ด็กทีจ่ ะได้รบั จากการเข้าร่วม
ใ น ท า ง ก า ร แ พ ท ย ์ ย อ ม รั บ ว ่ า
การวิจัยเป็นส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทยจะท�ำหน้าที่
เด็กวัยรุ่นที่อายุเกิน 13 ปีขึ้นไป หรือที่ตรง
เป็นผู้ประสานงาน เชิญผู้ที่มีประสบการณ์และสนใจที่จะมาระดมสมอง เพื่อวางกรอบใน
กับศัพท์ภาษาอังกฤษ “Teenage” เป็นช่วง
เรื่องที่ยังเป็นปัญหาอยู่นี้ ให้สมาชิกมีแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป
อายุที่เด็กสามารถเข้าใจกระบวนการวิจัยได้

เอกสารอ้างอิง

การขอความยินยอมเพือ่ น�ำเด็กเข้าสูก่ ารวิจยั . สารชมรมจริยธรรมวิจยั ในคนในประเทศไทย.
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค. 55).
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กองวิชาการ สำ�นักการแพทย์

นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ
“เพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุทุกพื้นที่”

จากนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์ 8 แห่ง* ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งคลินิกทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
คลินิกรุ่งอรุณ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 - 08.00 น.
คลินิกในเวลาราชการ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.01 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (Extended OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 16.01 - 20.00 น.
คลินิกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย

คลินิกรุ่งอรุณ จ�ำนวน 13 คลินิก อาทิ รุ่งอรุณเฉพาะ
ทางอายุ ร กรรม, รุ ่ ง อรุ ณ ศั ล ยกรรมกระดู ก และข้ อ , รุ ่ ง อรุ ณ
กายภาพบ�ำบัด, พิเศษรุ่งอรุณเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น
คลินิกในเวลาราชการ จ�ำนวน 542 คลินิก อาทิ คลินิก
ภูมแิ พ้, หัวใจและหลอดเลือด, สุขภาพเพศชายและวัยทอง, ส่งเสริม
สมรรถภาพสตรี, ศัลยกรรมตกแต่ง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งล�ำไส้ใหญ่,
ต่อมลูกหมาก, ศูนย์รักษาการมีบุตรยาก, มารดาวัยรุ่น, สุขภาพจิต,
ฝังเข็ม, โรคทางมือ, โรคกระดูกพรุน, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก,
คลายเครียด, ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น1
คลินิกนอกเวลาราชการ (Extended OPD) จ�ำนวน 124
คลินิก อาทิ ไตเทียมนอกเวลาราชการ, พิเศษนอกเวลาราชการ
กุมารเวชกรรม, พิเศษนอกเวลาราชการศัลยกรรมปัสสาวะ, พิเศษ
นอกเวลาราชการนรี เวชกรรม, ปรึ ก ษานรี เวชกรรมนอกเวลา
ราชการ, สูติกรรมนอกเวลาราชการ, ปรึกษาคลอดบุตรนอกเวลา
ราชการ, พิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู, พิเศษนอกเวลา
ราชการเวชศาสตร์การกีฬา, พิเศษนอกเวลาทันตกรรม เป็นต้น

สถิติผู้รับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า มีแนวโน้ม

ที่ผู้ป่วยมารับบริการในคลินิกต่างๆ สูงขึ้นทุกปีเกือบทุกคลินิก
โดยเฉพาะในคลินิกรุ่งอรุณ และคลินิกนอกเวลาราชการ
ผู้มารับบริการในคลินิกรุ่งอรุณ จ�ำนวน 78,500 ราย
- รุ่งอรุณทั่วไป		
45,900 ราย
- รุ่งอรุณเฉพาะทาง
32,600 ราย
ผู้ป่วยในเวลาราชการ
จ�ำนวน 3,025,309 ราย
ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ (Extended OPD) จ�ำนวน
200,201 ราย
- Extended OPD ทั่วไป
49,298 ราย
- Extended OPD เฉพาะทาง
150,903 ราย
ผู้ป่วยในคลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ�ำนวน 365,165 ราย
* ยกเว้น โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน ขณะนีใ้ ห้บริการเฉพาะผูป้ ว่ ยนอกเท่านัน้
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การแพทย์ฉุกเฉิน
n

นางสาวนันทนา เมษประสาท
นักวิชาการสาธารณสุขชำ�นาญการพิเศษ
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)

ใ

นสารฉบั บ ที่ ผ ่ า นมาได้ น� ำเสนอประเด็ น
ต่างๆ เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินไปบ้าง
แล้ว ในฉบับนีใ้ คร่นำ� เสนอในภาพอนาคตของ
งานการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครดูบ้าง
ว่าจะมีทิศทางการน�ำพา และการพัฒนาเป็น
อย่างไร ต้องมองเป็นกระบวนการที่ด� ำเนิน
อย่างเป็นระบบ ไม่ใช่การท�ำนาย (forescast)
หรือการสันนิษฐาน หลักส�ำคัญคือ การด�ำเนิน
การที่เป็นระบบ มีขั้นตอนชัดเจน และต้อง
เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนร่วมเป็น
เจ้าของ (stakeholders) เพื่อให้เข้าใจถึงแรง
ผลักดันต่างๆ อย่างยั่งยืน ให้เห็นลู่ทางที่ท�ำ
วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น สิ่งส�ำคัญคือการที่จะ
ก้าวไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในสังคม
ได้อย่างมั่นใจ ด้วยหลักในการบริหารจัดการ
อย่างมหานคร 3 เรื่องหลัก
1. หลักความต้องการมนุษย์ให้ความ
ส�ำคัญกับมาตรฐานคุณภาพมากขึ้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจได้ว่าจะได้รับ ได้สัมผัสเป็นสิ่งที่ดี
เชื่ อ ถื อ ได้ โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ มาตรฐาน
แสดงผลที่แน่นอนได้ทางวิทยาศาสตร์
2. หลักผลกระทบมนุษย์ มนุษย์เอง
อาจมีความต้องการที่อยู่นอกกรอบของความ
พอเพียง เพื่อให้ตนได้รับความสุข ความสบาย
จนเป็นปัญหาการไม่เรียนรู้การด�ำรงชีวิตร่วมกับ
ธรรมชาติและรุกล�้ำความต้องการของผู้อื่นใน
สังคม เกิดปรากฏการณ์ภัยจากมนุษย์จากการ
กระท�ำเพิ่มขึ้นเช่นกัน
3. หลักธรรมชาติ ที่ขาดความสมดุล
ต่ า งๆ ทางธรรมชาติ จนเป็ น เหตุ เ ป็ น ผลต่ อ
ภั ย พิ บั ติ แ ละภั ย ธรรมชาติ ที่ รุ น แรงเกิ น ความ
คาดเดา อุบัติภัยได้กลายเป็นสิ่งส�ำคัญเพราะใน
อนาคต ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
สิง่ ทีต่ อ้ งช่วยกันแก้ปญ
ั หาร่วมกันอย่างบูรณาการ
ขณะทีก่ ารเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ จึงถือ
เป็นสิ่งส�ำคัญ

มองปัจจุบันส

เป็นธรรม กรุงเทพมหานครจึงให้ความส�ำคัญกับ
เรื่อง “มาตรฐาน” ทางการแพทย์ฉุกเฉินมาโดย
ตลอด ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังสามารถด�ำเนินการได้
เพียงบางส่วน จากความจ�ำกัดด้านต่างๆ จ�ำนวน
มาก อย่างไรก็ยังคงพัฒนากระบวนในการก�ำกับ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ก ารทางการแพทย์
ฉุกเฉิน ได้แก่
1. มาตรฐานด้ า นบุ ค ลากร มี ก าร
ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ใ ห้ บุ ค ลากรในแต่ ล ะระดั บ
ต้ อ งผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รมาตรฐานและมี
ประสบการณ์ท�ำงานก�ำหนดไว้ ได้แก่ พยาบาล
วิชาชีพผ่านการอบรม Advanced Cardio Life
Support (ACLS) หรือ Advanced Trauma Life
Support (ATLS) มี ป ระสบการณ์ ท� ำ งานห้ อ ง
อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ หออภิ บ าลผู ้ ป ่ ว ยหนั ก
อย่างน้อย 1 ปี เป็นต้น และมีการทดสอบทั้ง
ภาคความรู ้ แ ละทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ
การประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อขึ้น
ทะเบียนบุคลากรในระบบฯ ทุก 2 ปี ปัจจุบัน
บุคลากรที่ขึ้นทะเบียนในระบบฯ ประกอบด้วย
- พยาบาลกู้ชีพ ที่ขึ้นทะเบียน จ�ำนวน
248 คน
- เวชกรฉุ ก เฉิ น ขั้ น พื้ น ฐาน จ� ำ นวน
284 คน
2. มาตรฐานหน่ ว ยบริ ก าร และ
หน่วยปฏิบัติการ (รถพยาบาล) โดยปรับปรุงแนว
ความคิดเกี่ยวกับระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ของกระทรวงสาธารณสุขมาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีมาตรฐานการปฏิบัติ
การที่ใกล้เคียงกัน

ก า ร ก� ำ กั บ ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติการที่กรุงเทพมหานคร
กรุ ง เทพมหานคร ในฐานะที่ เ ป็ น
เมืองหลวง ซึ่งอาจมีคนจ�ำนวนไม่น้อยที่มองว่า
เป็นเมืองแห่งความวุ่นวายและไร้ระเบียบ แต่
เมื่อมาตรฐาน คือ การส่งมอบที่เป็นที่ยอมรับ
จากรุ่นอดีตสู่รุ่นอนาคตที่ให้ความเท่าเทียมและ
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1) หน่ ว ยบริ ก าร มี ฐ านะเป็ น
นิติบุคคล แจ้งความประสงค์เข้าร่วมปฏิบัติการ
ในระบบฯ
2) หน่วยปฏิบัติการ มีอุปกรณ์
ตามมาตรฐานก�ำหนดตามระดับปฏิบัติการ
		 - หน่วยปฏิบตั กิ ารระดับพืน้ ฐาน
(Basic Life Support หรือ BLS)
		 - หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารระดั บ สู ง
(Advanced Life Support หรือ ALS)
3. มาตรฐานหลั ก สู ต รการอบรม
ทั้ ง เพื่ อ การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรในระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานครตามที่
คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐานในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานครก�ำหนด
ไว้ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ สี ว่ นร่วมเป็นเจ้าของ (stakeholders)
ให้มีบทบาทในการพัฒนา
4. มาตรฐานในการก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติ
การให้หน่วยบริการรับผิดชอบเป็น 9 โซน แต่ละ
โซนมี โรงพยาบาลหลั ก ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ร่ ว มรั บ
หน้าที่ในการก�ำกับดูแลช่วยเหลือ และควบคุม
คุณภาพการปฏิบตั กิ ารภายในพืน้ ทีโ่ ซน โดยมีการ
จัดสรรพืน้ ทีใ่ ห้หน่วยปฏิบตั กิ ารเครือข่ายรับผิดชอบ
เพื่อให้ทุกพื้นที่มีหน่วยงานรองรับอย่างใกล้ชิด
และมีระบบส�ำรองช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินเกิน
ก�ำลังและการปฏิบัติการไม่ซ�้ำซ้อน
อนาคตของระบบบริ ก ารการแพทย์
ฉุกเฉิน กล่าวกันว่าปัจจุบันผู้เจ็บป่วยที่หน่วย
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถให้บริการมี
เพียงร้อยละ 8.043 ของจ�ำนวนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การบริ ก าร และแนวโน้ ม

นสู่อนาคต
งานการแพทย์ฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร

ความต้องการของผู้รับบริการ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
เรื่ อ ย ๆ และการเจ็ บ ป่ ว ยจากโรคเรื้ อ รั ง ที่ มี
แนวโน้มมากขึ้น ปัญหาการจราจรและการออก
ปฏิบตั กิ ารของหน่วยบริการยังกระจุกตัว และความ
ไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงส�ำหรับประชาชน
การพัฒนาต้องเน้นในส่วนของการเข้าถึงส�ำหรับ
ประชาชน ที่ต้องมีความเท่าเทียมและทั่วถึงกัน
ทั้งประเทศ ควบคู่ไปกับการให้บริการที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน
ศ. นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวใน
การประชุ ม วิ ช าการ EMS FORUM เรื่ อ งการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยว่า
การพัฒนาต้องมองนอกกรอบความคิด และต้อง
เปลีย่ นวิธคี ดิ ในการท�ำงานแบบใหม่ พร้อมทัง้ ต้อง
มีการสร้างคนทีม่ คี วามรู้ ทัง้ การประสานงาน และ
เทคนิคพูดจาภาษาเดียวกัน จึงท�ำให้การสื่อสาร
มี พ ลั ง และเกิ ด เครื อ ข่ า ยในการท� ำ งานได้ จ ริ ง
ดั ง นั้ น มุ ม มองในเรื่ อ งอนาคต การพั ฒ นางาน

การแพทย์ฉุกเฉินไม่ว่าจะระดับชุมชน เมืองใหญ่
และทั้งประเทศ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็นระบบที่พัฒนา
ขึ้นใหม่ แต่ควรเป็นระบบที่ใช้ได้กับองค์ประกอบ
ที่มีอยู่เดิมแล้วเพื่อการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
และสร้างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน จึงควรประกอบ
ด้วย 3 ส่วน คือ การสร้างมาตรฐานขึ้นในทุกมิติ
ของระบบ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ชุดปฏิบัติการ
และอุปกรณ์ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรให้เป็นที่
ยอมรับมากขึ้น การสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงบริการของประชาชน และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผู้ป่วยให้เรียนรู้ถึงระบบด้วยเพื่อ
เป็ น การเตรี ย มพร้ อ มส� ำ หรั บ ประชาชนด้ ว ย
ส่วนสุดท้ายก็คือการพัฒนาให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติภารกิจได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมปฏิบัติงาน
ได้ทั้งในสภาวะการเจ็บป่วยปกติและรองรับเหตุ
สาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นเอกภาพ
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและ
เป็ น ธรรมทั่ ว ถึ ง กั น ในการเข้ า ถึ ง ให้ บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพและมีมาตรฐานของประชาชน สิง่ สุดท้าย

ทีเ่ ป็นกุญแจทีจ่ ะท�ำให้การพัฒนาไปสูค่ วามส�ำเร็จ
คือ ภาวะผูน้ ำ� ในระบบต้องท�ำงานต้องมีเป้าหมาย
ที่ ชั ด เจน สามารถดู แ ลบุ ค ลากรที่ ท� ำ งานด้ า น
นี้ได้ด้วยความยืดหยุ่นและความเข้าใจ ต้องมี
ระบบสารสนเทศช่วยในการพัฒนาเครือข่ายและ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีธรรมาภิบาล
และหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู ้ น� ำ ระบบ (EMS Lead
agency) เช่น ศูนย์เอราวัณ ซึ่งนอกเหนือจากการ
พัฒนาในเรือ่ งมาตรฐาน การสร้างความเชือ่ มัน่ ใน
บริการให้กับสังคมและทรัพยากรในระบบ และมี
ความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัยฉุกเฉินที่
เป็นความต้องการทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะสูงขึน้ หากการ
เตรี ย มความพร้ อ มไม่ เข้ ม แข็ ง และสนั บ สนุ น
การน�ำระบบเข้าสู่การจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย การหลอมรวมระบบ EMS ให้เป็นหนึ่ง
เดี ย ว สนั บ สนุ น การเข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มและการ
ควบคุมทางการแพทย์โดยตรง (direct medical
involvement) ในทุกกิจกรรมของ EMS
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ข่าวสารสุขภาพ
n

ปิยรัตน์ พรรณรังษี
ฝ่ายแผนงาน กองวิชาการ

เมื่อ กรุงเทพมหานคร
ป

เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ ได้ ป ระกาศพั น ธกรณี
ในการรวมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วย
10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และ
กัมพูชา

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นเป้าหมายส�ำคัญ
ที่ประเทศสมาชิกต้องเร่งด�ำเนินการ ถือเป็น
ความรับผิดชอบหลักที่ทุกภาคส่วนในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในประเทศต้อง
แสดงออกถึ ง ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจรั บ มื อ ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลัก
ผู ้ ขั บ เคลื่ อ นและด� ำ เนิ น นโยบายการพั ฒ นา
“กรุงเทพฯ” ให้ก้าวสู่การเป็น “มหานคร
แห่ ง อาเซี ย น” ได้ ก�ำหนดนโยบายส่ง เสริม
สนับสนุน สร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยถือเป็นนโยบายเร่ง
ด่วนที่ต้องเร่งด�ำเนินการตามข้อผูกพันในการ
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รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558
ผ่านกลยุทธ์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคม
อาเซียนก่อให้เกิดทัง้ โอกาส และผลกระทบต่อ
เมืองใหญ่ในทุกด้านการเปิดตลาดในภูมิภาค
ที่ มี ข นาดใหญ่ ทั้ ง ด้ า นการค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง

การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
การเปลีย่ นแปลงและวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีดา้ น
การแพทย์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น มีการน�ำ
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี
ระดั บ สู ง เข้ า มาใช้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ย นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงด้านสิง่ แวดล้อม

ข
น
ำ
ยี
ล
ม

ปัญหาวิกฤตภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ การเคลื่อน
ย้ า ยของแรงงาน การคมนาคมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ใน
ภูมิภาค อาจก่อให้เกิดปัญหาการเจ็บป่วยของ
ประชาชนจากโรคอุ บั ติ ใ หม่ แ ละโรคอุ บั ติ ซ�้ ำ
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุขของเมือง จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาล และ
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจะต้องมีความรู้ที่ทันสมัย มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และสามารถเตรียม
ความพร้อมในทุกด้านในการรับสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม โดยมีการบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ให้สอดรับนโยบายดังกล่าว ดังนัน้ ส�ำนัก
การแพทย์จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “กทม.
กับบทบาทด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อ
เตรี ย มพร้ อ มรั บ การก้ า วสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น”
ในวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์
วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง โดยเชิญวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒมิ ากมาย อาทิ นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน
อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บรรยายพิเศษ
เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน” รวมถึงวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลาย
ท่านมาร่วมเสวนา อาทิ ผูบ้ ริหารกรุงเทพมหานคร
ผู ้ แ ทนแพทยสภา ผู ้ แ ทนสภาการพยาบาล
ผู้แทนส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ
ผู้แทนสื่อมวลชน เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร
ทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด ส� ำ นั ก
การแพทย์สำ� นักอนามัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิและศูนย์
ปฏิ บั ติการกู ้ ชีพ ต่ า งๆ ในเขตกรุง เทพมหานคร
ตลอดจนคณะกรรมการด�ำเนินงาน รวมทั้งสิ้น
389 คน
นั บ เป็ น ก้ า วแรกของส� ำ นั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร ในการเตรียมความพร้อมเพื่อ
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน และขอขอบคุณ
ทุ ก หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ และตระหนั ก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในการมาร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ
ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาส
ประสานความร่วมมือ ทั้งด้านบริการและวิชาการ
เพื่ อ ก้ า วสู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นไปพร้ อ ม ๆ กั น
ภายใต้ค�ำขวัญที่ว่า

“หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์
หนึ่งประชาคม”
สารสำ�นักการแพทย์ HEALTH BANGKOK
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เรื่องรอบโลก
n

ทีมผู้สื่อข่าว บพส. 5 สำ�นักการแพทย์

เล่าเรื่อง จากบ้านพักผู้สูงอายุ

OK-HJEMMET LOTTE

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่
ปี 2547 และจะเป็ น สั ง คม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567
หรืออีก 15 ปีข้างหน้า
เมื่อประเทศใดมีประชากร อายุ 60 ปี
ขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป
เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ถือว่า
ประเทศนั้ น ได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
(Aging Society) และจะเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) เมือ่ สัดส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 20 และร้อยละ 14
ในโอกาสทีพ่ วกเรา บพส. 5 ได้มโี อกาส
ไปเยือนประเทศเดนมาร์ก ซึง่ เป็นประเทศทีเ่ ข้า
สูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และมีระบบบริการสาธารณสุข
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้การดูแลกลุม่ ประชากร
เหล่านีอ้ ย่างมีระบบแบบแผน เดนมาร์กเป็นรัฐ
สวัสดิการ (welfare state) รัฐบาลจะผลักดัน
เดนมาร์กให้เป็นแม่แบบของระบบสวัสดิการ
สั ง คม (Welfare model) ในศตวรรษที่ 21
จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวงสวั ส ดิ ก ารสั ง คม

(Ministry of Welfare) มีมาตรฐานสูงในเรือ่ งการ
ประกันสังคมและการให้บริการของรัฐ รวมทั้ง
ด้านการศึกษา ร้อยละ 45 ของงบประมาณ
ใช้เพื่อสวัสดิการสังคม ร้อยละ 12 และ 7
เพื่อการศึกษา และการป้องกันประเทศ ตาม
ล�ำดับ มีนโยบายสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการระบบสวัสดิการอย่างดียิ่ง
ประชากรที่มีอายุ 67 ปีขึ้นไป หรือเป็นหม้าย
อายุ 55 ปีขนึ้ ไป จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งจากรัฐ มีการ
ก�ำหนดชั่วโมงการท�ำงานมาตรฐานสัปดาห์ละ
40 ชั่วโมง ทั้งงานราชการและงานเอกชน และ
มีสิทธิหยุดพักผ่อนปีละ 5 สัปดาห์ โดยได้รับ
ค่าจ้าง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบ
รัฐสังคมสวัสดิการทีด่ มี าก มีการกระจายรายได้
ที่ค่อนข้างเสมอภาคกัน ประชากรประมาณ
ร้อยละ 70 มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมรายได้ ป ระชาชาติ
และประชากรร้อยละ 1.9 ที่มีรายได้ต�่ำสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้ประชาชาติ
ส่วนประชากรอีกร้อยละ 28.7 รายได้สูงสุด
ของรายได้ประชาชาติ ประมาณร้อยละ 10
อัต ราประชากรที่ รู ้ หนั งสื อสู งถึ งร้ อยละ 99
โดยใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการ
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กระจายรายได้ อัตราประชากรที่อยู่ต�่ำกว่าเส้น
ความยากจนคิดเป็นร้อยละ 12 (ปี 2007)
สถาบันที่พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
คือ บ้านพักผู้สูงอายุ OK-HJEMMET LOTTE
OK Foundation เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1969 เป็น
องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�ำไร ซึง่ ด�ำเนินกิจการหลาย
รูปแบบทั่วประเทศเดนมาร์ก โดยมีกิจกรรมดูแล
บ้านพักฟื้น (Nursing home) บริการด้านจิตเวช

(Psychiatric services) การจัดบ้านพักคนชรา
(Senior housing) การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
(Hospice) ไม่อิงผลประโยชน์ทางการเมือง
และลัทธิศาสนาต่างๆ เพื่อต้องการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้กบั ผูส้ งู อายุและผูเ้ จ็บป่วยพิการ
โดยใช้ชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีวิสัยทัศน์
Live life - all life long (อยู่อย่างมีชีวิตชีวา
ตลอดอายุขัย) มนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะด�ำเนิน
ชี วิ ตประจ� ำ วั น ของตนเองให้มีค วามสะดวก
สบายเท่ า ที่ ต ามสถานภาพและเศรษฐานะ
ของแต่ละคน ปัจจุบันมีจ�ำนวนศูนย์ทั้งหมด
18 ศู น ย์ ทั้ ง หมดอยู ่ ใ นประเทศเดนมาร์ ก
ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ของเจ้าฟ้าหญิง
เจ้ า หญิ ง เบเนดิ ก เทอ อั ส ตริ ด อิ ง เงบอร์ ก
อิงกริดแห่งเดนมาร์ก (เดนมาร์ก : Benedikte Astrid
Ingeborg Ingrid) มีชุมชนอยู่ในความดูแล
ทั้งสิ้น 50 ชุมชน มีจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น
2,000 คน เงินทุนขององค์กรได้จากการบริจาค
และการลงทุนส่วนตัว
OK Foundation ภายใต้พระบรม
ราชิ นู ป ถั ม ภ์ ข องเจ้ า ฟ้ า หญิ ง Benedikte
ได้กอ่ ตัง้ บ้านพักผูส้ งู อายุ OK - HJEMMET LOTTE
ขึน้ ในปี ค.ศ. 1974 LOTTE ตัง้ อยูใ่ นวิลล่าเก่าที่
สวยงามอายุกว่า 100 ปี เป็นอาคาร 3 ชัน้ มีมมุ
หน้าต่างและสวนปลูกที่สวยงามบน Kochsvej
ในโคเปนเฮเกน
OK - HJEMMET LOTTE มีจำ� นวน
ห้องพัก 23 ห้อง โดยมีจ�ำนวนผู้พัก 1 คนต่อ
1 ห้อง แต่จำ� นวนห้องน�ำ้ มีเพียง 7 ห้อง ซึง่ ตาม
กฎหมายในประเทศนี้ก�ำหนดว่าต้องมีห้องน�้ำ
ในห้ อ งพั ก ทุ ก ห้ อ ง แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น บ้ า น
สมัยโบราณท�ำให้ไม่มีห้องน�้ำพร้อมในทุกห้อง
ผู้สูงอายุบางคนจึงยังต้องใช้ห้องน�้ำรวมนอก
ห้องนอน ผู้สูงอายุมีอายุตั้งแต่ 63 – 100 ปี

เข้าพักอาศัยในบ้านแห่งนีป้ ลี ะประมาณ
4 - 5 คน โดยปกติจะมีรายชือ่ ผูส้ งู อายุ
ที่ ม ารอคิ ว เข้ า พั ก ค่ อ นข้ า งมาก
เมื่ อ มี ห ้ อ งว่ า งเกิ ด ขึ้ น จะมี ก ารเรี ย ก
ผู ้ ที่ อ ยู ่ ล� ำ ดั บ ถั ด ไปเข้ า มาพั ก อาศั ย
โดยผู ้ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เดิ ม มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอ
เปลี่ยนย้ายห้องก่อนได้
ค ่ า ใช ้ จ ่ า ย นั้ น จ ่ า ย ต า ม
ขนาดพื้นที่อยู่อาศัยจริง โดยเฉลี่ยค่า
ใช้ จ ่ า ยรวมประมาณ 9,000 โครน
ต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมถึง
ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลด้วย
เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของ OK HJEMMET LOTTE กับโครงการบ้าน
พักผูส้ งู อายุทอี่ นื่ ๆ ทัว่ ประเทศ ราคา
รวมไม่ได้แตกต่างกัน เนื่องจากเป็น
สวัสดิการทีร่ ฐั เป็นผูจ้ า่ ยให้แก่ผสู้ งู อายุ
รัฐจะเป็นผูค้ วบคุมดูแลราคาค่าใช้จา่ ย
การเข้ า พั ก อาศั ย ต้ อ งอยู ่
ภายใต้หลักเกณฑ์ส�ำคัญสองข้อ คือ
1. ผู ้ เข้ า พั ก อาศั ย มี ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ใ นเขต
เทศบาลและจะต้องได้รับการอนุมัติรับรองให้
เข้าพักโดยเทศบาล
2. ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ยินดี เต็มใจ และ
ได้แจ้งความประสงค์การขอเข้าพักอาศัยไว้กับ
บ้านพัก
อั น ที่ จ ริ ง มี เรื่ อ งที่ น ่ า สนใจอี ก มาก
แต่หน้ากระดาษเรามีจ�ำกัด ขอสรุปประโยชน์
ที่ได้รับและข้อเสนอแนะจากการดูงานในครั้งนี้
ในภาพรวม พวกเราเห็นว่าการดูแลผู้สูงอายุ
ในอนาคตของประเทศไทยควรจะได้ มี ก าร
วางแผนรองรับด้านต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

• การปรั บ ปรุ ง ฐานข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผู้สูงอายุให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน เพื่อใช้ส�ำหรับ
การบริหารจัดการวางแผนยุทธศาสตร์
• การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล ผู้สูงอายุ
• การดู แ ลระยะยาว ทั้ ง นี้ สั ง คม
ผู้สูงอายุต้องการการดูแล โดยเฉพาะในกลุ่มที่
ต้องการพึง่ พิง ตรงนีส้ วัสดิการบ้านพักผูส้ งู อายุ
ของทัง้ รัฐบาล องค์กรการกุศล และเอกชนจะมี
บทบาท ตลอดจนการแก้ปญ
ั หาการขาดแคลน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
• การสร้างหลักประกันด้านรายได้
โดยส่งเสริมการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ
• การส่ ง เสริ ม การมี ง านท� ำ ของ
ผู ้ สู ง อายุ รวมถึ ง การขยายเกณฑ์ ก� ำ หนด
เกษียณอายุจาก 60 ปี เป็น 65 ปี เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีรายได้และได้ใช้ประสบการณ์และ
ศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมถึงเป็นการแก้ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานด้วย
• การสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครั ว และชุ ม ชน เพื่ อ ให้ ส ามารถดู แ ล
ปั ญ หาผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ ด ้ ว ยตั ว เองให้ ม ากที่ สุ ด
ซึง่ ทัง้ หมดนีต้ อ้ งการความร่วมมือร่วมใจกันของ
ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ จะเป็นภาครัฐบาล
ภาคเอกชน ตลอดจนชุ ม ชน การวางแผน
นโยบายทั้ ง มหภาคและจุ ล ภาคเพื่ อ เตรี ย ม
พร้ อ มรั บ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ ส มบู ร ณ์ ใ นอนาคต
อันใกล้นขี้ องประเทศเรา จบการรายงานครับผม
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ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
n

มิถุนา

ป่างามดอกกระเจี
หินงาม...
ยว

ทุ่งดอกกระเจียว ป่าหินงาม ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ในอ�ำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่นี่
ทุ่งดอกกระเจียวถือเป็นไฮไลต์ที่โดดเด่นที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวอันเกิด
จากดอกกระเจียวป่าหลากหลายสายพันธุ์ ที่พร้อมใจกันขึ้นรายรอบบริเวณของอุทยานฯ และพื้นที่หลายไร่จะมี
ดอกกระเจียวขึน้ อย่างหนาแน่นเป็นทุง่ กว้างใหญ่ ออกดอกสีชมพูอมม่วงทีผ่ ลิบานเพียงปีละครัง้ ซึง่ ในช่วงฤดูฝน
เริม่ ตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกปี ต้นกระเจียวจะออกดอกสวยงามตระการตาไปทัว่
ผืนป่า จัดว่าเป็น “นางเอกของอุทยานฯ” เลยก็ว่าได้
ช่วงเวลาในการเดินทางมาชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามที่สุด คือ ช่วงเช้าที่มีสายหมอกบางๆ ปกคลุม แต่ถ้า
หากมาในช่วงบ่ายที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆ ก็จะได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้เช่นกัน นอกจากการเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวแล้ว
นักท่องเที่ยวยังสามารถชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณข้างเคียงได้อีกด้วย เช่น ลานหินงาม อันเป็นที่มาของชื่อป่าหินงาม
ซึ่งจะมีก้อนหินรูปลักษณ์แปลกตา เช่น รูปถ้วยรางวัลฟุตบอลโลก
รูปสัตว์ ปราสาทโบราณ รูปดอกเห็ด และรูปต่าง ๆ ตามแต่จะจินตนาการ
ที่เมื่อได้ชมจะชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหินเหล่านี้เกิด
จากการกัดเซาะของลมและน�ำ้ มานานนับล้านปี นอกจากนีย้ งั มีผาสุดแผ่นดิน
ที่อยู่ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวไปประมาณ 300 เมตร เป็นจุดสูงสุดของ อช.
ป่าหินงาม และเป็นหน้าผาสูงสุดชายขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช
มีความสูง 846 ม.ทางซ้ายมือเป็นที่ราบในเขต จ.ลพบุรี เบื้องหน้าเป็น
ทิวเขาและ ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ส่วนทางขวามือเป็นพื้นที่
ของ จ.เพชรบูรณ์ สิ่งพิเศษของจุดชมวิวแห่งนี้ คือ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดิน
(ช่วงปลายฝนต้นหนาว) จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดินที่แสนงดงามในช่วงปลายฝนต้น
หนาว เพราะมีสายหมอกปกคลุมผืนป่าเบื้องล่างเป็นบริเวณกว้าง ที่นี่จึงเป็นจุดชมทะเล
หมอกที่สวยงามและอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง
ส�ำหรับการเดินทาง สามารถโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรีจนถึงบ้านพุแค เลี้ยวขวามาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 จนถึงอ�ำเภอชัยบาดาล แล้วใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 205 ผ่านกิง่ อ�ำเภอล�ำสนธิ ก่อนถึงอ�ำเภอเทพสถิต
ประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลีย้ วซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
ลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�ำการอุทยานแห่ง
ชาติป่าหินงาม รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร เห็นมั้ยล่ะคะ...
อุทยานสวยๆ อยู่ใกล้แค่นี้เอง ไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถสูดอากาศ
บริสุทธิ์สไตล์ฤดูหนาวกันได้แล้ว
ขอขอบคุณภาพจาก www.thai-tour.com
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ประชาสัมพันธ์
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2556

บรรณาธิการทักทาย
มุมสบาย...สไตล์ผู้บริหาร : พัฒนาคน พัฒนางาน
3
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
การแพทย์ทางเลือก : การฝังเข็ม ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ
4-5
จากภายในแห่งแพทย์ทางเลือก
ก้าวทันโรค : Stroke fast track
6-7
(ช่องทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง)
ส่งเสริมสุขภาพ : Benefit and risk of
8 - 10
Caffeine consumption
นวัตกรรมทันโลก : กิจกรรม ขยายช่องทางบริการ
ให้ประชาชนทางอินเทอร์เน็ตระบบนัดทันตกรรมออนไลน์ 10 - 11
การวิจัยและพัฒนา : การขอความยินยอมเพื่อน�ำเด็ก
12 - 13
เข้าสู่การวิจัย
สถิติน่ารู้ : 6 นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ
14
ประชาสัมพันธ์ : 10+6 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ
15
การแพทย์ฉุกเฉิน : มองปัจจุบันสู่อนาคต
16 - 17
ข่าวสารสุขภาพ : เมื่อกรุงเทพมหานครเตรียมก้าวเข้าสู่
18 - 19
ประชาคมอาเซียน
เรื่องรอบโลก : เล่าเรื่อง จากบ้านพักผู้สูงอายุ
OK-HJEMMET LOTTE กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก 20 - 21
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : ป่าหินงาม...งามดอกกระเจียว
22
ประมวลภาพกิจกรรม
23
รั้วส�ำนักการแพทย์ : รักษ์โลก รัก กทม. สนพ.ร่วมใจ
24
ลดใช้พลังงาน

n

นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา

ผู้อ�ำ นวยการกองวิชาการ
สำ�นักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ก่อนอื่นต้องขอแนะน�ำตัวก่อน
สักนิดในฐานะสมาชิกใหม่ กระผม นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา
ผูอ้ ำ� นวยการกองวิชาการส�ำนักการแพทย์คนใหม่ทเี่ พิง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จะ
มารับหน้าที่เป็นบรรณาธิการของสารส�ำนักการแพทย์ ต่อจากนี้ไปผมขอ
ฝากเนื้อฝากตัวกับท่านผู้อ่านด้วยนะครับ

การแพทยทางเลือก

มุมสบาย…สไตลผูบริหาร

n

ผูอำ�นวยก�รสำ�นักก�รแพทย์

ศาสตร์ฟนฟูสุขภาพจาก
ภายในแห่งแพทย์ทางเลือก

พัฒนาคน พัฒนางาน
มุ่งสูป่ ระชาคมอาเซียน

ส

หลังจากที่ไดเกริ่นนําเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของการแพทย
ทางเลือกกันไปแลวในฉบับกอน ก็ถึงเวลามาทําความรูจักกับการแพทย
ทางเลือกชนิดแรก ซึง่ ไดรบั การขนานนามวาเปน “ศาสตรสากล” ทีไ่ ดรบั ความ
นิยมจากหลายประเทศทั่วโลก นั่นคือ “การฝงเข็ม (Acupuncture)” โดย
ตอจากนี้แพทยคนเกงจากโรงพยาบาลกลางของเรา นพ.สุทัศน ภัทรวรธรรม
แพทยเวชศาสตรฟนฟู จะมาเปนผูอธิบายเรื่องนี้ใหอยางละเอียดครับ

มาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) มี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ ความมั่นคง เศรษฐกิจ องค์ความรู้ สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์รว่ มกันของประเทศสมาชิก ซึง่ อาเซียนได้กอ่ ตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)
นอกจากนี้ เราต้องหันมาให้ความสนใจกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันเองมากขึ้น ว่าตอนนี้เขาท�าอะไรกัน มีพัฒนาการ
ในเรื่องใด มีความแข็งแกร่งและมีจุดอ่อนในเรื่องไหน เพราะเมื่อรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียนจะมีการติดต่อกันมากขึ้น ขณะที่องค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ก็ต้องพัฒนาความรู้และติดตามข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับอาเซียนในสาขาที่เกี่ยวกับตนเอง เพื่อให้สามารถรับมือกับคู่แข่งจากอีก 9 ประเทศให้ได้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับคนไทยและประเทศไทย
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบาย “10+6 รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ” โดยเพิ่ม
บริการสุขภาพ 24 ชัว่ โมง ครอบคลุมทุกกลุม่ อายุทกุ พืน้ ที่ ซึง่ ทางส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้กา� หนดเป้าหมาย 2 ประการ
คือ 1. สถานบริการทางการแพทย์ได้มาตรฐานสากลมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีคุณภาพ 2. ประชาชนในกรุงเทพมหานครได้รับ
การดูแลสุขภาพ และบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง ซึ่งมีกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู
และยังได้ด�าเนินโครงการ “ไม่ป่วยเราดูแล” (ไม่ป่วยทั้งปีรับฟรี 1,000 บาท) โครงการเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 3 แห่ง
เป็นตติยภูมิระดับสูง ขนาด 500 เตียง พร้อมศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ในส่วนของโรงพยาบาลสิรินธรเพิ่มขนาดเป็น
400 เตียง และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เพิ่มขนาดเป็น 300 เตียง เพื่อเป็นการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ กทม. โครงการ “โรงพยาบาล 4 มุมเมือง” ซึ่งได้ด�าเนินการจัดวางระบบส่งต่อจากโรงพยาบาล 4 มุมเมืองบ้างแล้ว อาทิ
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้เปิดให้บริการบางส่วนผู้ป่วยนอกแล้ว
เนื่องจากปี 2558 จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ระบบกลไกของตลาดจะรวมเป็นหนึ่งเดียว การไหลออกของบุคลากรจะ
มากขึ้น จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัวมากขึ้น จึงได้ก�าหนดให้มีนโยบายสนับสนุนการ
พัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ โครงการ “1 โรงพยาบาล 2 ระบบ” กล่าวคือ การทีม่ ภี าคเอกชนในระบบโรงพยาบาล
ภาครัฐ ซึ่งค่าบริการจะสูงขึ้นกว่ามาตรฐานของรัฐ แต่จะได้รับบริการที่มีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็ง
ทางการตลาดด้านการรักษาพยาบาล การขยายตัวค่อนข้างสูง แต่กท็ า� ให้เกิดปัญหาการไหลออกของบุคลากร ทางการแพทย์และ
พยาบาลมากขึน้ ด้วย ดังนัน้ จึงมีความจ�าเป็นทีส่ า� นักการแพทย์จะต้องปรับระบบการบริการ โดยจะเน้นด�าเนินการน�าร่องก่อนใน
โรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาการ
ไหลออกของบุคลากร อีกทั้งยังสามารถน�ารายรับที่ได้จากการบริการมาจุนเจือแก่ผู้ป่วยที่ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และการพัฒนา
ศักยภาพโรงพยาบาลในด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อีกด้วย
ปัจจุบนั การท�างานในส่วนของส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะเน้นเรือ่ งการให้บริการ และเพิม่ งานวิชาการ พัฒนา
บุคลากรในทุกระดับ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาคนเป็นหลัก ส่งเสริมให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เพื่อกลับมาพัฒนาส่วน
ราชการต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร พัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อก้าวสู่มาตรฐานโรงพยาบาลชั้นน�าอันดับ
ต้น ของกรุงเทพมหานคร การพัฒนาในส่วนของงานวิชาการ งานวิจัยต่างๆ ได้ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อยอดงานวิจัย และ
จัดตั้ง “ส�านักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร” เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัย และการรักษาพยาบาลที่
มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งส�านักการแพทย์ โดยโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ลงนามร่วมกัน ด�าเนินการ
เป็นสถาบันหลักของคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพในการเรียนการสอน
นักศึกษาแพทย์และการศึกษาวิจัยในอนาคตอันใกล้นี้
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ขาวสารสุขภาพ
n

ปยรัตน์ พรรณรังษี
ฝายแผนงาน กองวิชาการ

เมื่อ กรุงเทพมหานคร
ป

เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558
ผ่านกลยุทธ์และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เฉี ย งใต ได ป ระกาศพั น ธกรณี
การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคม
ในการรวมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน อาเซียนก่อให้เกิดทัง้ โอกาส และผลกระทบต่อ
ในป พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบดวย เมืองใหญ่ในทุกด้านการเปิดตลาดในภูมิภาค
10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย ที่มีขนาดใหญ่ ทั้งด้านการค้า และบริการ รวมถึง
มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไน
ดารุสซาลาม เวียดนาม สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พมา และ
กัมพูชา

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน จึงเป็นเป้าหมายส�าคัญ
ที่ประเทศสมาชิกต้องเร่งด�าเนินการ ถือเป็น
ความรับผิดชอบหลักที่ทุกภาคส่วนในสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในประเทศต้อง
แสดงออกถึ ง ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจรั บ มื อ ต่ อ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
กรุงเทพมหานคร ในฐานะหน่วยงานหลัก
ผู ้ ขั บ เคลื่ อ นและด� า เนิ น นโยบายการพั ฒ นา
“กรุงเทพฯ” ให้ก้าวสู่การเป็น “มหานคร
แหงอาเซียน” ได้ก�าหนดนโยบายส่งเสริม
สนับสนุน สร้างความพร้อมและความเข้มแข็ง
ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยถือเป็นนโยบายเร่ง
ด่วนที่ต้องเร่งด�าเนินการตามข้อผูกพันในการ
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การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
การเปลีย่ นแปลงและวิวฒ
ั นาการทางเทคโนโลยีดา้ น
การแพทย์จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น มีการน�า
อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยี
ระดั บ สู ง เข้ า มาใช้ ใ นการดู แ ลรั ก ษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ย นอกจากนีก้ ารเปลีย่ นแปลงด้านสิง่ แวดล้อม
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การฝั ง เข็ ม เป็ น เวชกรรมที่ มี ป ระวั ติ
มานานหลายพันปี มีต้นก�าเนิดที่ประเทศ
จีนตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราชในต�าราการ
แพทย์ เ ล่ ม แรกชื่ อ “คั ม ภี ร  ห วงตี้ เ น ย จิ ง ”
ก่อนจะได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายเมื่อ
องค์การอนามัยโลกร่วมกับประเทศจีนจัด
หลักสูตรการฝังเข็มนานาชาติขึ้น และยังได้
ก�าหนดรายชื่อโรคที่ยอมรับรักษาด้วยการฝัง
เข็มในระยะแรกอีกถึง 48 โรค โดยปัจจุบันมี
การจัดแบ่งกลุม่ โรคทีส่ ามารถรักษาได้ดว้ ยการ
ฝังเข็มออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. โรคที่ ผ ่ า นการพิ สู จ น์ โ ดยการ
วิ จั ย แบบมี ก ลุ ่ ม ควบคุ ม แล้ ว ว่ า การฝั ง เข็ ม มี
ประสิทธิภาพในการรักษา เช่น อาการข้างเคียง
จากการรักษา อาการปวดตามจุดต่าง ๆ ของ
ร่างกาย เป็นต้น
2. โรคที่การฝังเข็มใช้ได้ผลดี และมี
การศึกษาวิจัยไปอย่างต่อเนื่อง เช่น อาการ
ชักกระตุกบนใบหน้า หอบหืด สมองได้รับการ
กระทบกระเทือนจากอุบตั เิ หตุ โรคเกาต์ เป็นต้น
3. โรคที่การฝังเข็มน่าจะถูกน�ามาใช้
เพราะการรักษาในปัจจุบันยังไม่ได้ผลดี เช่น
หูหนวก ถุงลมโป่งพอง ประสาทระบบปัสสาวะ
เสียหายจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
4. โรคทีใ่ ช้การฝังเข็มกระตุน้ ร่วมไปกับ
การใช้เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยและวิธกี ารของแพทย์
ปัจจุบนั เช่น อาการโคม่า ประสาทเสือ่ ม พูดยาก
กลืนยาก เป็นต้น
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การรักษาด้วยการฝังเข็มจะท�าให้เกิด
การหลั่งสารต่าง ๆ และฮอร์โมนบางชนิด ท�าให้
เกิดฤทธิ์ระงับความเจ็บปวด ลดการอักเสบ ลด
การเกร็งของกล้ามเนื้อ ปรับปรุงการท�างานของ
ระบบประสาทและสมอง ส่งผลให้จิตอารมณ์
แจ่มใส ไม่เพียงเท่านั้นการฝังเข็มยังท�าให้เกิด
การกระตุ้นให้มีการปรับตัวของระบบประสาท
อัตโนมัติแบบควบคุม 2 ทาง (Bi-direction
regulation) กล่าวคือ หากอวัยวะใดท�างาน
มากเกินไปก็จะท�าให้ลดลง แต่หากท�างานน้อย
เกินไปก็จะปรับให้มากขึ้น
ที่ ส� า คั ญ สารเหล่ า นี้ ยั ง เป็ น สิ่ ง ที่ มี
อยู ่ ใ นร่ า งกายตามธรรมชาติ จึ ง ไม่ มี พิ ษ และ
ผลแทรกซ้อนเหมือนยาที่ใช้รับประทานหรือ
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นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ
“เพิ่มบริการสุขภาพ 24 ชั่วโมง
ครอบคลุมทุกกลุมอายุทุกพื้นที่”

จากนโยบายผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสังกัดส�านักการแพทย์ 8 แห่ง* ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งคลินิกทั่วไป และคลินิกเฉพาะทาง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ดังนี้
คลินิกรุงอรุณ เปดให้บริการตั้งแตเวลา 06.00 - 08.00 น.
คลินิกในเวลาราชการ เปดให้บริการตั้งแตเวลา 08.01 - 16.00 น.
คลินิกนอกเวลาราชการ (Extended OPD) เปดให้บริการตั้งแตเวลา 16.01 - 20.00 น.
คลินิกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เปดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

OK-HJEMMET LOTTE

กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
(Ministry of Welfare) มีมาตรฐานสูงในเรือ่ งการ
ประกันสังคมและการให้บริการของรัฐ รวมทั้ง
ด้านการศึกษา ร้อยละ 45 ของงบประมาณ
ใช้เพื่อสวัสดิการสังคม ร้อยละ 12 และ 7
เพื่อการศึกษา และการป้องกันประเทศ ตาม
ล�าดับ มีนโยบายสนับสนุนการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงอายุ และให้โอกาสผู้สูงอายุได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการระบบสวัสดิการอย่างดียิ่ง
ประชากรที่มีอายุ 67 ปีขึ้นไป หรือเป็นหม้าย
อายุ 55 ปีขนึ้ ไป จะได้รบั เบีย้ เลีย้ งจากรัฐ มีการ
ก�าหนดชั่วโมงการท�างานมาตรฐานสัปดาห์ละ
40 ชั่วโมง ทั้งงานราชการและงานเอกชน และ
มีสิทธิหยุดพักผ่อนปีละ 5 สัปดาห์ โดยได้รับ
ค่าจ้าง ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบ
รัฐสังคมสวัสดิการทีด่ มี าก มีการกระจายรายได้
ที่ค่อนข้างเสมอภาคกัน ประชากรประมาณ
ร้อยละ 70 มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80
ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมรายได้ ป ระชาชาติ
และประชากรร้อยละ 1.9 ที่มีรายได้ต�่าสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของรายได้ประชาชาติ
ส่วนประชากรอีกร้อยละ 28.7 รายได้สูงสุด
ของรายได้ประชาชาติ ประมาณร้อยละ 10
อั ตราประชากรที่ รู ้ หนั ง สื อ สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 99
โดยใช้ระบบภาษีเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
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กระจายรายได้ อัตราประชากรที่อยู่ต�่ากว่าเส้น
ความยากจนคิดเป็นร้อยละ 12 (ปี 2007)
สถาบันที่พวกเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชม
คือ บ้านพักผู้สูงอายุ OK-HJEMMET LOTTE
OK Foundation เริ่มก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1969 เป็น
องค์กรทีไ่ ม่แสวงหาผลก�าไร ซึง่ ด�าเนินกิจการหลาย
รูปแบบทั่วประเทศเดนมาร์ก โดยมีกิจกรรมดูแล
บ้านพักฟื้น (Nursing home) บริการด้านจิตเวช
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คลินิกรุ่งอรุณ จ�านวน 13 คลินิก อาทิ รุ่งอรุณเฉพาะ
ทางอายุ ร กรรม, รุ ่ ง อรุ ณ ศั ล ยกรรมกระดู ก และข้ อ , รุ ่ ง อรุ ณ
กายภาพบ�าบัด, พิเศษรุ่งอรุณเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น
คลินิกในเวลาราชการ จ�านวน 542 คลินิก อาทิ คลินิก
ภูมแิ พ้, หัวใจและหลอดเลือด, สุขภาพเพศชายและวัยทอง, ส่งเสริม
สมรรถภาพสตรี, ศัลยกรรมตกแต่ง, มะเร็งเต้านม, มะเร็งล�าไส้ใหญ่,
ต่อมลูกหมาก, ศูนย์รักษาการมีบุตรยาก, มารดาวัยรุ่น, สุขภาพจิต,
ฝังเข็ม, โรคทางมือ, โรคกระดูกพรุน, กระตุ้นพัฒนาการเด็ก,
คลายเครียด, ปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น1
คลินิกนอกเวลาราชการ (Extended OPD) จ�านวน 124
คลินิก อาทิ ไตเทียมนอกเวลาราชการ, พิเศษนอกเวลาราชการ
กุมารเวชกรรม, พิเศษนอกเวลาราชการศัลยกรรมปัสสาวะ, พิเศษ
นอกเวลาราชการนรีเวชกรรม, ปรึกษานรีเวชกรรมนอกเวลา
ราชการ, สูติกรรมนอกเวลาราชการ, ปรึกษาคลอดบุตรนอกเวลา
ราชการ, พิเศษนอกเวลาราชการเวชศาสตร์ฟื้นฟู, พิเศษนอกเวลา
ราชการเวชศาสตร์การกีฬา, พิเศษนอกเวลาทันตกรรม เป็นต้น
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สถิติผู้รับบริการในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า มีแนวโน้ม

ที่ผู้ป่วยมารับบริการในคลินิกต่างๆ สูงขึ้นทุกปีเกือบทุกคลินิก
โดยเฉพาะในคลินิกรุ่งอรุณ และคลินิกนอกเวลาราชการ
ผู้มารับบริการในคลินิกรุงอรุณ จํานวน 78,500 ราย
- รุ่งอรุณทั่วไป
45,900 ราย
- รุ่งอรุณเฉพาะทาง
32,600 ราย
ผู้ปวยในเวลาราชการ
จํานวน 3,025,309 ราย
ผู้ปวยนอกเวลาราชการ (Extended OPD) จํานวน
200,201 ราย
- Extended OPD ทั่วไป
49,298 ราย
- Extended OPD เฉพาะทาง
150,903 ราย
ผู้ป่วยในคลินิกอุบัติเหตุฉุกเฉิน จ�านวน 365,165 ราย

* ยกเว้น โรงพยาบาลผูส้ งู อายุบางขุนเทียน ขณะนีใ้ ห้บริการเฉพาะผูป้ ว่ ยนอกเท่านัน้

มิถุนา

»†Òงามดอกกระเจี
ËÔ¹§ÒÁ...
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ทุงดอกกระเจียว ปาหินงาม ตั้งอยูในเขตอุทยานแหงชาติปาหินงาม ในอําเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ที่นี่
ทุงดอกกระเจียวถือเปนไฮไลตที่โดดเดนที่สุด นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับทุงบัวสวรรคหรือดอกกระเจียวอันเกิด
จากดอกกระเจียวปาหลากหลายสายพันธุ ที่พรอมใจกันขึ้นรายรอบบริเวณของอุทยานฯ และพื้นที่หลายไรจะมี
ดอกกระเจียวขึน้ อยางหนาแนนเปนทุง กวางใหญ ออกดอกสีชมพูอมมวงทีผ่ ลิบานเพียงปละครัง้ ซึง่ ในชวงฤดูฝน
เริม่ ตัง้ แตเดือนมิถนุ ายน จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมของทุกป ตนกระเจียวจะออกดอกสวยงามตระการตาไปทัว่
ผืนปา จัดวาเปน “นางเอกของอุทยานฯ” เลยก็วาได
ช่วงเวลาในการเดินทางมาชมทุ่งดอกกระเจียวที่สวยงามที่สุด คือ ช่วงเช้าที่มีสายหมอกบางๆ ปกคลุม แต่ถ้า
หากมาในช่วงบ่ายที่ฝนเพิ่งตกใหม่ๆ ก็จะได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้เช่นกัน นอกจากการเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวแล้ว
นักท่องเที่ยวยังสามารถชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณข้างเคียงได้อีกด้วย เช่น ลานหินงาม อันเป็นที่มาของชื่อป่าหินงาม
ซึ่งจะมีก้อนหินรูปลักษณ์แปลกตา เช่น รูปถ้วยรางวัลฟุตบอลโลก
รูปสัตว์ ปราสาทโบราณ รูปดอกเห็ด และรูปต่าง ๆ ตามแต่จะจินตนาการ
ที่เมื่อได้ชมจะชวนให้เกิดความเพลิดเพลินใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหินเหล่านี้เกิด
จากการกัดเซาะของลมและน�า้ มานานนับล้านปี นอกจากนีย้ งั มีผาสุดแผ่นดิน
ที่อยู่ห่างจากทุ่งดอกกระเจียวไปประมาณ 300 เมตร เป็นจุดสูงสุดของ อช.
ป่าหินงาม และเป็นหน้าผาสูงสุดชายขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราช
มีความสูง 846 ม.ทางซ้ายมือเป็นที่ราบในเขต จ.ลพบุรี เบื้องหน้าเป็น
ทิวเขาและ ผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ส่วนทางขวามือเป็นพื้นที่
ของ จ.เพชรบูรณ์ สิ่งพิเศษของจุดชมวิวแห่งนี้ คือ ชมทะเลหมอกสุดแผ่นดิน
(ช่วงปลายฝนต้นหนาว) จุดชมทิวทัศน์สุดแผ่นดินที่แสนงดงามในช่วงปลายฝนต้น
หนาว เพราะมีสายหมอกปกคลุมผืนป่าเบื้องล่างเป็นบริเวณกว้าง ที่นี่จึงเป็นจุดชมทะเล
หมอกที่สวยงามและอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกแห่งหนึ่ง
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ส�าหรับการเดินทาง สามารถโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ผ่านสระบุรีจนถึงบ้านพุแค เลี้ยวขวามาตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 จนถึงอ�าเภอชัยบาดาล แล้วใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 205 ผ่านกิง่ อ�าเภอล�าสนธิ ก่อนถึงอ�าเภอเทพสถิต
ประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เลีย้ วซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
2354 ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนน
ลาดยางระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�าการอุทยานแห่ง
ชาติป่าหินงาม รวมระยะทางประมาณ 270 กิโลเมตร เห็นมั้ยล่ะคะ...
อุทยานสวยๆ อยู่ใกล้แค่นี้เอง ไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถสูดอากาศ
บริสุทธิ์สไตล์ฤดูหนาวกันได้แล้ว
ขอขอบคุณภาพจาก www.thai-tour.com
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บรรณาธิการอ�ำนวยการ :
นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดา

ต้องการให้ข้อเสนอแนะ ถามปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ส่งไปที่...
บรรณาธิ ก าร Healthy Bangkok กองวิ ช าการ ส� ำ นั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวง/เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2225-1338 โทรสาร 0-2221-6029
www.msdbangkok.go.th
www.facebook.com/msdbangkok
www.twitter.com/MSD_Bangkok
E-mail: pr_msdbangkok@hotmail.com

พิมพ์ที่		 หจก. อรุณการพิมพ์
		
		
		
		

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2282-6033-4
โทรสาร 0-2280-2187-8
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ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ

กองบรรณาธิการ :
นางสมพร คุ้มแคว้น
นางสาวพรเพ็ญ จ�ำรูญรัตน์
นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี
นางสานันท์ เสรีประยูร
นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่
นางสาวสุพรรณี พูนเพิ่มสุขสมบัติ
นางสาวเพลินพิศ วิบูลย์กุล
นางสาวรพีภัทร ลัทธิ
นางสาวจุฑาภรณ์ แซ่ฮ่อง
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นายจิรโชติ ปิ่นแก้ว

ปู พื้ น ฐานสู ่ ก าร
ท� ำ งานระดั บ คุ ณ ภาพเพื่ อ ประชาชน นพ.สามารถ ตั น อริ ย กุ ล
ผอ.ส�ำนักการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ฝึกอบรมปฐมนิเทศ
ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (สายวิชาชีพขาดแคลน) พ.ศ. 2555
(ส่วนที่ 1)” เพื่อให้เหล่าข้าราชการใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจใน
องค์กรส�ำนักการแพทย์ ภารกิจและบทบาทหน้าที่ ซึ่งมีผู้เข้าอบรม
ประกอบด้วยนายแพทย์ปฏิบัติการ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
145 คน รวมทั้งสิ้น 147 คน ณ ห้องประชุมเทเวศรวงศ์วิวัฒน์
ชั้น 20 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง ส�ำนักการแพทย์
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556

คลินิกที่เปดให้บริการ ประกอบด้วย

n

เล่าเรื่อง จากบ้านพักผู้สูงอายุ

เมื่อประเทศใดมีประชากร อายุ 60 ปี
ขึ้นไป เกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป
เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งหมด ถือว่า
ประเทศนั้ น ได้ ก ้ า วเข้ า สู ่ สั ง คมผู ้ สู ง อายุ
(Aging Society) และจะเป็นสังคมผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์
(Aged Society) เมือ่ สัดส่วนดังกล่าวเพิม่ ขึน้ เป็น
ร้อยละ 20 และร้อยละ 14
ในโอกาสทีพ่ วกเรา บพส. 5 ได้มโี อกาส
ไปเยือนประเทศเดนมาร์ก ซึง่ เป็นประเทศทีเ่ ข้า
สูส่ งั คมผูส้ งู อายุ และมีระบบบริการสาธารณสุข
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้การดูแลกลุม่ ประชากร
เหล่านีอ้ ย่างมีระบบแบบแผน เดนมาร์กเป็นรัฐ
สวัสดิการ (welfare state) รัฐบาลจะผลักดัน
เดนมาร์กให้เป็นแม่แบบของระบบสวัสดิการ
สั ง คม (Welfare model) ในศตวรรษที่ 21
จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง กระทรวงสวั ส ดิ ก ารสั ง คม

กองวิชาการ ส�านักการแพทย์

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทีมผู้สื่อข่าว บพส. 5 สำานักการแพทย์

ท่านทราบหรือไม่ว่าประเทศไทย
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วตั้งแต่
ปี 2547 และจะเป็ น สั ง คม
ผูส้ งู อายุโดยสมบูรณ์ในปี 2567
หรืออีก 15 ปีข้างหน้า

n
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เรื่องรอบโลก
n

6

สถิตินารู

น�ยแพทย์สุทัศน์ ภัทรวรธรรม
แพทย์เวชศ�สตร์ฟนฟู
โรงพย�บ�ลกล�ง สำ�นักก�รแพทย์กรุงเทพมห�นคร

การฝงเข็ม

นพ.ส�ม�รถ ตันอริยกุล

n

ปฐมนิ เ ทศข้ า ราชการใหม่

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสถิติช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

รณรงค์ปอ้ งกันวัณโรค ชูคำ� ขวัญ “เมืองไทย
ปลอดวัณโรค Stop TB In my life time”

ส�ำนักการแพทย์จัดเดินรณรงค์ป้องกันวัณโรค เนื่องจากองค์การ
อนามัยโลกได้ก�ำหนดให้วันที่ 24 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันวัณโรคโลก”
โดยมีคณะผูบ้ ริหารส�ำนักการแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร ส�ำนักงานเขต
และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นประชาชน
ให้เกิดความตื่นตัวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และ
ร่วมกันต่อต้านภัยจากวัณโรค เพื่อลดอัตราผู้ป่วย และป้องกันการ
แพร่กระจายของเชื้อวัณโรค ณ ลานพระบรมรูปพระเจ้าตากสิน วง
เวียนใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

ส�ำนักการแพทย์ร่วมกับ Mitsubishi เปิด
งาน “Run For Health” เดิน-วิ่งการกุศล
ครั้งยิ่งใหญ่

นพ.พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน
เปิ ด การแข่ ง ขั น เดิ น -วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ “Run For Health”
พร้อมด้วย นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผอ.ส�ำนักการแพทย์ และ
คณะผู ้ บ ริ ห าร ท่ า มกลางประชาชนที่ ใ ห้ ค วามสนใจเข้ า ร่ ว ม
การแข่งขันกันอย่างคับคั่ง ณ สะพานพระราม 8 แม่นำ�้ เจ้าพระยา
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา โดย บริษัท มิตซูบิชิ
ประเทศไทย จ�ำกัด ได้น�ำรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ จัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน แบบชั้นสูง รวมมูลค่า 6.3 ล้านบาท มอบให้
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
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ศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพจาก
ภายในแห่งแพทย์ทางเลือก

เมื่อกรุงเทพมหานคร
เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ป่าหินงาม...
งามดอกกระเจียว
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