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สวัสดีส่งท้ายปีงบประมาณ 2552 ชาวสำนักการแพทย์
คงวุ่นอยู่กับงานที่ต้องชำระสะสางให้เสร็จในปี 2552 ทั้งเรื่อง
อัตรากำลัง รายงานตัวชีว้ ดั ตามแผนยุทธศาสตร์และเตรียมพร้อม
แผนงานของปี ง บประมาณ 2553 ซึ่งคงต้องปรั บ เปลี่ ย นให้          
ดีกว่าเดิมหลาย ๆ คนเดินทางเข้าสู่วันเกษียณในปีนี้ สำนัก   
การแพทย์มีผู้เกษียณทั้งหมด 63 ท่าน มีผู้บริหารหลายท่าน
ทีเดียว ตัง้ แต่ทา่ นผูต้ รวจราชการ แพทย์หญิงศิรวิ ฒั น์ มโนธรรม
ท่านรองปลัดฯ นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ แพทย์หญิงสมจิตต์ พุ่มไทร ทุกส่วน
ราชการจัดงานแสดงมุทิตาจิตกันทั่วหน้า สร้างความปลาบปลื้ม
ให้กับผู้เกษียณ สำนักการแพทย์ต้องขอแสดงความขอบคุณ      
ผู้เกษียณทุกท่านที่ได้อุทิศตนทำประโยชน์ให้กับสำนักการแพทย์
มาตลอดอายุ ร าชการของท่าน ขอให้คุณงามความดี ที่ ท่ า น        
ได้สงั่ สมมา บังเกิดผลให้ทกุ ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ
สุ ข ภาพที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ สื บ ต่ อ ไป          
ตลอดกาลนาน
พบกับความหลากหลายในฉบับนี้...รู้เท่าทันโรคไอพีดี
ทางเลือกใหม่ในการป้องกันโรคปอดอักเสบในเด็ก...เตรียม
พร้อมเข้าสู่สตรีวัยทองอย่างมั่นใจ...พบกับกิจกรรมเพื่อสุขภาพ         
“111 ปีโรงพยาบาลกลาง มินมิ าราธอน”... นโยบายสูค่ วามสำเร็จ
“โรงพยาบาลปลอดบุหรี่”... และส่งท้ายด้วยภาพประทับใจงาน
เกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างสำนักการแพทย์...
โบกมือลา ลาแล้วใช่ลาลับ ทุกท่านยังคงอยู่ในใจเราชาวสำนัก
การแพทย์...
Bye Bye...Healthy Bangkok 
พญ. เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักการแพทย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ได้เป็น
ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำมาตรฐานกรอบอัตรา
กำลังและบัญชีตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรม
จันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 6/2552 เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ซึ่งอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบ
อัตรากำลังของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ 4 แห่ง ประกอบ
ด้ ว ย โรงพยาบาลหลวงพ่ อ ทวี ศั ก ดิ์ ชุ ติ นฺ ธ โร อุ ทิ ศ โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และโรงพยาบาล
สิรินธร พร้อมทั้งยกฐานะโรงพยาบาลเป็นส่วนราชการสูงกว่ากอง โดย
ได้นำเอกสารหมายเลข 1 และคุณสมบัติของตำแหน่งมาพิจารณา
ในการจัดคนลง เพื่อให้เป็นไปตามมติ ก.ก. รวมทั้งการพิจารณา
กำหนดเงื่อนไขในกรณีที่ไม่อาจจัดคนลงตามกรอบที่อนุมัติได้

สำหรับ สก. และ กว. ได้มีการทบทวนภารกิจหลัก ปัญหา
อุปสรรค เพื่อกำหนดหน้าที่ภารกิจที่ให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่
จำเป็นต้องมีการแบ่งงานภายในให้เหมาะสม กับภารกิจที่เปลี่ยนแปลง
โดยได้มีการอภิปรายรวบรวม ความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานไปปรับปรุง
ในการจัดทำคำขอและข้อมูลรายละเอียดต่อไป
ทั้งนี้ยังได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.ก. ที่เสียสละ
เวลามาให้ความรู้ในการจัดคนลงตามกรอบ และการปรับปรุงโครงสร้าง
กรอบอัตรากำลังตามแนวทางปัจจุบัน พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากร
ในการจัดทำกรอบอัตรากำลังของสำนักการแพทย์ ให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
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รู้เท่าทัน
โรคไอพีดี

นพ. วรมันต ไวดาบ
กุมารแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ
กลุมงานกุมารเวชกรรม รพ.เจริญกรุงประชารักษ

พอเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวบรรดาคุณพ่อคุณแม่คงเริ่มกังวล
กับอาการเจ็บป่วยของเจ้าตัวเล็ก ที่เริ่มมีอาการไอ น้ำมูก บางคนโชค
ร้ายหน่อยก็มีอาการหอบกลายเป็นปอดอักเสบต้องนอนโรงพยาบาล
หลายวัน ยิ่งสมัยนี้มีเชื้อใหม่ๆออกมาทำให้ต้องดูแลลูกหลานใกล้ชิดขึ้น
สำหรับโรคปอดอักเสบ หรือบางคนเรียกว่าปอดบวมนี้เกิดจากเชื้อโรค
ได้หลายชนิด ทั้งเชื้อไวรัส เช่น ไข้หวัดใหญ่(ทั้งตามฤดูกาล และสาย
พันธุ์ใหม่) หรือจากเชื้อแบคทีเรีย ที่พบบ่อยที่สุดคือเชื้อนิวโมคอคคัส
ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดโรคปอดอักเสบแล้ว ยังเป็นสาเหตุของการติด
เชื้อรุนแรง เช่น การติดเชื้อในกระแสโลหิต เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือ
ที่เรียกกันว่าโรคไอพีดีได้ ตามปกติแล้วเชื้อตัวนี้มักอาศัยอยู่ในคอของ
พวกเราโดยไม่ทำให้เกิดโรค แต่เมื่อมีภาวะที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลง
เช่น การติดเชื้อทางเดินหายใจ การสำลัก ก็อาจทำให้เกิดโรคได้
โดยเฉพาะในคนที่มีภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อต่ำ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับ
ยากดภู มิ คุ้ ม กั น ผู้ ป่ ว ยเอชไอวี ผู้ ป่ ว ยโรคปอดเรื้ อ รั ง ผู้ ป่ ว ยที่ เ ป็ น
โรคเลือดเช่น โรคธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยเด็กคลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความเสี่ยงที่เกิดโรคได้มากกว่าคนทั่วไป
แม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นว่า
จำนวนผู้ ป่ ว ยโรคไอพี ดี ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หามากเท่ า ในต่ า งประเทศ
แต่ เ นื่ อ งจากโรคไอพีดีมีความรุนแรงอาจทำให้เกิดความพิ ก ารหรื อ
เสียชีวิตได้ ดังนั้นหากเรารู้หนทางรับมือกับโรคอย่างถูกวิธี น่าจะมี
ส่ ว นช่ ว ยให้ ลู ก หลานของเราแข็ ง แรงปลอดภั ย ขึ้ น เริ่ ม ต้ น จากเมื่ อ
คุณพ่อคุณแม่มีอาการป่วย ต้องรักษาอนามัยส่วนบุคคลให้ดี ปดปาก
เวลาไอหรือจาม ล้างมือให้สะอาด ไม่คลุกคลีกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้มี
ความเสี่ยงในการติดเชื้อ จะสามารถลดการถ่ายทอดเชื้อได้ การป้องกัน

โดยใช้วัคซีนก็เป็นอีก ทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีความเสี่ยงต่อโรคไอพีดี
วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัสที่มีอยู่ในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสองชนิด
ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัสที่มีการนำโปรตีนมาจับกับส่วน
แคปซูลของเชื้อหรือเรียกว่าคอนจูเกตวัคซีน และวัคซีนที่นำแคปซูลของ
เชื้อมาใช้โดยตรงหรือโพลีแซคคาไรด์วัคซีน ความแตกต่างของวัคซีน
ทั้งสองได้แก่ คอนจูเกตวัคซีนสามารถให้ในเด็กอายุต่ำกว่าสองปีได้
มีการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดจดจำทำให้ภูมิคุ้มกันที่เกิดอยู่ได้ยาวนานกว่า
และลดการเกาะของเชื้อบริเวณคอ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดปอดอักเสบ
ได้ ขณะทีโ่ พลีแซคคาไรด์วคั ซีนไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตามคอนจูเกต
วัคซีนมีข้อจำกัดกล่าวคือ สามารถครอบคลุมชนิดของเชื้อได้ประมาณ
7-13 ชนิด ขณะที่โพลีแซคคาไรด์วัคซีนสามารถครอบคลุมชนิดของเชื้อ
ได้ 23 ชนิด นอกจากนี้คอนจูเกตวัคซีนสามารถให้ได้ในเด็กอายุไม่เกิน
9 ปีเท่านั้น และวัคซีนยังมีราคาแพงกว่าโพลีแซคคาไรด์วัคซีนประมาณ
4-5 เท่า ทำให้ไม่สามารถใช้วัคซีนนี้ได้อย่างแพร่หลาย
นับว่าโชคดีสำหรับผู้ป่วยเด็กในกทม. ขณะนี้ได้ข่าวแว่วมาว่า
มีโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไอพีดีชนิดคอนจูเกตแก่ผู้ป่วยเด็กที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไอพีดี โดยผู้ป่วยต้องมีประวัติรับการรักษา
ในศูนย์บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลในสังกัดของกทม. และมีที่
อยู่ประจำในเขตกทม. คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจและมีบุตรหลานอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง มีประวัติรับการรักษาในสถานพยาบาลของกทม.สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพยาบาลของกทม.ใกล้บ้านของ
ท่าน หวังว่าข้อมูลที่ได้คงเป็นประโยชน์ในการป้องกันบุตรหลานของ
ท่านให้ห่างไกลโรคไอพีดีนะครับ

Dr. talk

หมอในบาน

ต่อจากฉบับที่แล้ว

น.พ.วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ
หัวหน้าหน่วยเอนโดคลีนนรีเวช
รองหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ข้อห้ามใช้ฮอร์โมนทดแทน

ในกรณีที่มีโรคหรืออาการต่อไปนี้ จำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
ยาฮอร์โมนทดแทน คือ มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด โดยไม่ทราบสาเหตุ
มะเร็ง เต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งที่เยื่อบุโพรงมดลูก เลือดออกในสมอง โรคหัวใจ
และโรคตับ เป็นต้น

สตรีวยั ทองจำเปนต้องได้รบั ฮอร์โมนทดแทนทุกคนหรือไม่ ?

ในสตรีวัยทองมีแนวทางดูแลรักษาคือ 1.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
2.รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง 3.ให้ฮอร์โมนทดแทนในกรณีที่มีอาการวัย
ทองหรือมีข้อบ่งชี้ ประมาณหนึ่งในสามของสตรีวัยทองจะที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของร่างกายอย่างรวดเร็ว จนจำเป็นต้องใช้การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทน ดั้งนั้น
จึงไม่จำเป็นต้องให้ฮอร์โมนทดแทนทุกรายเพราะปัญหาต่างๆ ข้างต้นอาจมี
ปัจจัยอื่นที่เป็นสาเหตุร่วมด้วย การให้ฮอร์โมนทดแทนเป็นเพียงวิธีการหนึ่งในการ
ดู แ ลรั ก ษาและป้องกันปัญหาต่างๆ ในวัยหมดระดู การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้มี
พฤติกรรมสุขภาพ ที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทาน
อาหารที่ มี แ คลเซี ย มสู ง จะช่ ว ยให้ ส ตรี วั ย ทองมี สุ ข ภาพดี ไ ด้ โ ดยไม่ ต้ อ งอาศั ย
ฮอร์โมน ดั้งนั้นจึงควรให้คำแนะนำและพิจารณาถึงผลดี - ผลเสีย ข้อบ่งชี้
ข้อห้ามใช้ฮอร์โมนทดแทนแก่สตรีวัยทองก่อนการให้ฮอร์โมนทดแทน

ควรตรวจอะไรบ้าง ก่อนได้รับฮอร์โมนทดแทน

ควรตรวจร่างกายทั่วไป ตรวจภายในตรวจหามะเร็งปากมดลูก และ
ตรวจเต้านม ตรวจเลือดเพื่อหาเบาหวาน ระดับไขมันในเลือด การทำงานของตับ
อาจตรวจระดับฮอร์โมน เอฟเอสเอช แอลเอช เอสโตรเจน ว่าเข้าสู่ภาวะการขาด
ฮอร์โมนจริง ตรวจหาความหนาแน่นของกระดูก โดยเฉพาะในรายที่มีความเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน

ผลข้างเคียงของฮอร์โมนทดแทน

อาจพบอาการข้างเคียงได้บ้าง ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศรีษะ ตึง
คัดเต้านม น้ำหนักตัวเพิ่ม บวมน้ำ มีเลือดออกกระปริดกระปรอยหรือมีเลือด
ประจำเดือนกลับมาอีก อาการข้างเคียงเหล่านี้ถ้าเป็นไม่มาก สามารถใช้ยาต่อไป
โดยอาการต่างๆ จะลดน้อยลง แต่ถ้ามีอาการข้างเคียงมาก ให้ปรึกษาแพทย์
เพื่อพิจารณาเปลี่ยนชนิดของฮอร์โมนทดแทนต่อไป การเกิดมะเร็งเต้านมนั้น มีข้อ
ขัดแย้งกันมากว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจน จะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่
ปัจจุบันผลการศึกษาวิจัยมีแนวโน้มว่า การให้ฮอร์โมนทดแทนไม่ทำให้อัตราการ
เกิดมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามีเซลล์มะเร็งอยู่แล้ว เอสโตรเจนจะเป็นตัวส่งเสริม

ให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโต สถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติของไทย พบว่ามีสตรี
เป็นมะเร็งเต้านม เพิ่มขึ้นเพียง 16 รายต่อสตรี 100,000 รายต่อปี และโอกาส
เกิดมะเร็งเต้านมจะสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น สตรีส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งเต้านม
ไม่เคยใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจน และสตรีส่วนใหญ่ที่ได้รับ ฮอร์โมนเอสโตรเจนก็มิได้
เกิดมะเร็งเต้านม แต่มีสตรีเป็นส่วนน้อยที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม
มากขึ้น เมื่อได้รับเอสโตรเจนเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นสตรีที่ได้รับฮอร์โมน
ทดแทน ควรจะได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอจากแพทย์ ไม่ควรไปซื้อยาเอง
เพื่อแพทย์จะได้ให้การวินิจฉัยและรักษาแต่แรกเมื่อมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น

ควรใช้ฮอร์โมนทดแทนนานเท่าใด ?

ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ เช่น ถ้าต้องการเพียงบรรเทาอาการ
ต่างๆของสตรีวัยทอง การใช้เพียง 6-12 เดือนก็เพียงพอ แต่ถ้าหวังผลระยะยาว
ของฮอร์ โ มนต่ อ กระดู ก หั ว ใจและหลอดเลื อ ด ก็ อ าจให้ ไ ด้ น าน 10-20 ปี
อย่างไรก็ตามควรมีการตรวจติดตามการรักษาและการตรวจร่างกายเป็นประจำ
ทุกปีเพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนดังกล่าว

สรุป
อายุเฉลีย่ ของสตรีไทยในปจจุบนั ประมาณ 72 ป ส่วนใหญ่
จะหมดประจำเดือนที่อายุเฉลี่ย 49.7 ป หนึ่งในสามของชิวิต
จะอยู่ ใ นช่ ว งวั ย ทอง แนวทางการดู แ ลรั ก ษาสตรี วั ย ทองคื อ
1. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. รับประทานอาหารที่มี
แคลเซียมสูง 3.ให้ฮอร์โมนทดแทนในกรณีที่มีอาการวัยทอง
หรือมีข้อบ่งชี้ ประมาณหนึ่งในสามของสตรีวัยทองจะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็วจนจำเป็นต้องใช้การรักษา
ด้วยฮอร์โมนทดแทน การให้ฮอร์โมนทดแทนควรมีข้อบ่งชี้ ระวัง
ข้อห้ามใช้และได้รับคำแนะนำก่อการให้ฮอร์โมนทดแทน ควร
ตรวจสุขภาพก่อนการรักษา เลือกชนิดและขนาดยาที่เหมาะสม
ควรมีการตรวจติดตามการรักษาและการตรวจร่างกายประจำป
และอยูใ่ นความดูแลของแพทย์ ซึง่ จะทำให้สตรีวยั ทองมีคณุ ภาพ
ชีวิตที่ดี มีความสุข มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

สำนักการแพทย์

สตรีวัยทอง
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นโยบายสู่ความสำเร็จ

โรงพยาบาล... ปลอดบุหรี่

สำนักการแพทย์
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นายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว

บุหรี่เป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของ
ประชากรโลก องค์การอนามัยโลกรายงานว่า
ประชากรโลกเสี ย ชี วิ ต จากการสู บ บุ ห รี่ ปี ล ะ
5 ล้านคน ในประเทศไทยบุหรี่เป็นสาเหตุการ
ตายของคนไทยปีละ 42,000 คน เฉลี่ยวันละ
115 คน (มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่,
2544) ถึงแม้จะมีการรณรงค์เรื่องการเลิกสูบ
บุหรี่ที่ทำให้คนไทยตื่นตัวเห็นถึงอันตรายของ
การสู บ บุ ห รี่ แ ต่ ก็ ยั งคงมีผู้สูบบุหรี่อยู่อีกเป็น
จำนวนมาก ดั ง นั้ น การรณรงค์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น
และลดจำนวนผู้สูบบุหรี่รวมทั้งการช่วยเหลือ
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ สู บ บุ ห รี่ เ ลิ ก สู บ บุ ห รี่ ไ ด้ ส ำเร็ จ
จึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะช่วยลดอัตราความ
เจ็บป่วยและการตาย จากโรคที่มีสาเหตุจาก
การสูบบุหรี่ได้ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุข เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการ
รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งการส่งเสริม
การไม่สูบบุหรี่ รวมทั้งการส่งเสริมการไม่สูบ
บุหรี่ และการช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่
อีกทั้งประเทศไทยยังได้เริ่มดำเนินการ
คุ้ ม ครองสุ ข ภาพผู้ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ต ามพระราช
บัญญัตคิ มุ้ ครองสุขภาพผูไ้ ม่สบู บุหรี่ พ.ศ. 2535
และมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มความคุ้มครองโดย
การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าว ถึง 18 ฉบับ ซึ่งได้
กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ
ที่ใ ห้ มี ก ารคุ้ ม ครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

โดยสถานที่ ที่ ต้ อ งทำให้ ป ลอดวั น บุ ห รี่ ต าม
ประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 17)
พ.ศ. 2549 เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของ
สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพ
ของผู้ไม่สูบบุหรี่ ได้กำหนดให้โรงพยาบาล
เป็นเขตปลอดบุหรี่ รวมถึงการแต่งตัง้ พนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
สำนักการแพทย์ จึงได้มีนโยบายให้
โรงพยาบาลในสั ง กั ด สำนั ก การแพทย์ ทั้ ง
9 แห่งเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ และได้มี
คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการ
ไม่สูบบุหรี่ สำนักการแพทย์ขึ้น เพื่อกำหนด
แนวทางในการดำเนินการโรงพยาบาลปลอด
บุหรี่ และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยโรงพยาบาลได้ จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ โดย
สังเขป ดังนี้
1. ประกาศนโยบายโรงพยาบาล
เป็ น เขตปลอดบุ ห รี่ แ ละคุ้ ม ครองสุ ข ภาพ
ผู้ ที่ ไ ม่ สู บ บุ ห รี่ ใ ห้ บุ ค ลากรและผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ของโรงพยาบาลทราบ และมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการฯ ระดับโรงพยาบาล และมี
การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
2. จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล
ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามที่กฎหมายกำหนด
โดยการติดป้าย/สติ๊กเกอร์โรงพยาบาลเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ และมีระบบเฝ้าระวังการสูบบุหรี่
ในบริเวณโรงพยาบาล

3. ส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในบุคลากร
ของโรงพยาบาล และมีการจัดตั้งคลินิคอด
บุ ห รี่ / หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค ำปรึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การ
เลิกบุหรี่ สำหรับบุคลากรและผู้รับบริการ มี
ระบบส่งต่อของหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
และมี ก ารจั ด อบรมแกนนำโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ในการให้บริการ การจัดระบบบริการเพื่อให้
ความรู้ แ ละส่ ง เสริ ม การเลิ ก สู บ บุ ห รี่ ใ ห้ กั บ
ผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลและการพัฒนา
เข้าสู่งานประจำ
4. ขยายผลสู่ชุมชน โดยมีการจัด
กิ จ กรรมเดิ น รณรงค์ จั ด โครงการอบรมให้
ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนทั้งในและนอก
สังกัดกรุงเทพมหานคร จัดโครงการคัดกรอง
การสูบบุหรี่และอบรมให้ความรู้แก่พระภิกษุ
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบ
บุหรี่โลก โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ การเดิ น รณรงค์
ในโรงพยาบาลและบริ เ วณพื้ น ที่ ใ กล้ เ คี ย ง
ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียน
และสถานี ต ำรวจนครบาลในพื้ น ที่ ร่ ว ม
เดินรณรงค์
ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับการ
สนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห ารสำนั ก การแพทย์
ผู้ อ ำนวยการโรงพยาบาล และบุ ค ลากรที่
เกี่ ย วข้ อ งเป็ น อย่ า งดี โดยมี มู ล นิ ธิ ร ณรงค์
เพื่ อ การไม่ สู บ บุ ห รี่ สนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้
สื่ อ ต่ า งๆ และทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ และการส่งเสริมให้บุคลากร
ของโรงพยาบาลเป็นต้นแบบของประชาชน
ในการดู แ ลสุ ข ภาพโดยการไม่ สู บ บุ ห รี่ นั้ น
จำเป็ น ต้ อ งมี ก ารดำเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพ
และป้ อ งกั น การเกิ ด โรคที่ มี ส าเหตุ จ ากการ
สูบบุหรี่ต่อไป
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ตั้งเวลาก่อนไปทำงาน เย็นกลับถึงบ้านก็ได้กิน
นายประสิทธิ์ ภูสมมา นักวิจัยสาขาเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พั ฒ นา                     
หม้อหุงข้าวอัจฉริยะ เพียงนำหม้อหุงข้าวธรรมดา มาเพิ่มระบบการจัดการให้สามารถตวงข้าวหุงข้าวได้เองตามเวลา                  
ที่ตั้งไว้ โดยการสร้างฮาร์ดแวร์สำหรับหม้อหุงข้าวอัจฉริยะ โดยให้มีระบบเปิดและปิดฝาหม้อ มีระบบตวงข้าวและ                      
น้ำใส่หม้อ เป็นต้น และควบคุมการทำงานของระบบด้วยโปรแกรมพีแอลซี (Programmable Logic Controller: PLC)
นายประสิทธิ์ ภูสมมา นักวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับ
หม้อหุงข้าวอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้น
เพื่ อ ตอบโจทย์ ชี วิ ต เร่ ง รี บ ใน
สังคมสมัยใหม่

หม้อหุงข้าวอัจฉริยะนี้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาหุง
และปริมาณข้าวที่ต้องการหุงได้

หม้อหุงข้าวธรรมดา นำมาพัฒนาต่อให้เป็น
หม้อหุงข้าวอัจฉริยะได้
แหล่งข้อมูล : www.manager.co.th/Science/

วิธีการใช้งานเพียงแค่เตรียมข้าวสารและน้ำสะอาดใส่ไว้
ในถังบรรจุข้าวสารและน้ำ และกดปุ่มตั้งเวลาที่ต้องการหุงข้าว
และจำนวนผู้บริโภค เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะทำงานโดย
เริ่มจากเปิดฝาหม้อหุงข้าว ตวงข้าวและตวงน้ำใส่หม้อตาม
จำนวนที่ ตั้ ง ไว้ และปิ ด ฝาหม้ อ เริ่ ม ต้ น การหุ ง เช่ น เดี ย วกั บ
หม้อหุงข้าวทั่วไป จนกระทั่งข้าวสุกพร้อมรับประทาน เช่น
ตอนเช้าก่อนออกจากบ้านก็ตั้งเวลาหุงไว้ให้ข้าวสุกพอดีเมื่อ
กลับถึงบ้านตอนเย็น
นายประสิทธิ์ กล่าวว่าเขาได้แรงบันดาลใจสร้างหม้อ              
หุ ง ข้ า วอั จ ฉริ ย ะจากความชอบเกี่ ย วกั บ หุ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ในด้านต่างๆ
อีกทั้ง ในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้หม้อหุงข้าวมีรูป
ทรงเหมาะสำหรั บ ใช้ ใ นครั ว เรื อ นมากขึ้ น และยั ง หวั ง ว่ า จะ
พัฒนาให้สามารถสั่งการผ่านโทรศัพท์ได้ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งที่ตั้งไว้ขณะอยู่นอกบ้าน 
“หม้ อ หุ ง ข้ า วอั จ ฉริ ย ะช่ ว ยอำนวยความสะดวกให้ เ รา
ไม่ต้องหุงข้าวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาว่าง
มากนัก แต่อยากหุงข้าวรับประทานเองที่บ้าน”
ผลงาน “หม้ อ หุ ง ข้ า วอั จ ฉริ ย ะ” ได้ เ ข้ า ร่ ว มจั ด แสดง             
ในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand
Research Expo 2009) ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 26-30                 
ส.ค. 52
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การทำ femoral nerve block และ sciatic nerve block
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เพื่อระงับปวดหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ากลุและข้
อ
สะโพก
่มวิสัญญี โรงพยาบาลกลาง
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพก คือการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ
ต่อทั้งส่วนที่เป็นเบ้ารับและส่วนที่เป็นข้อสวม ซึ่งต้องมีการตัดตกแต่ง
กระดูกทั้งส่วน มีการใช้ซีเมนต์กระดูกช่วยยึดติด เป็นการผ่าตัดที่
ยาวนาน และเกิดความชอกช้ำกับเนื้อเยื่อของร่างกายมาก ประกอบกับ
ผู้ป่วยที่มาเปลี่ยนข้อนัน้ เกิดจากการเสือ่ มของกระดูก ส่วนมากจะเป็นผู้
สูงอายุ จึงมักจะมีปญั หาทางสุขภาพอืน่ ๆ ร่วมด้วย เช่น ความดันโลหิต
สูง เบาหวาน โรคหัวใจ  โรคปอด ซึ่งจะมีอาการกำเริบได้ง่ายถ้าผู้ป่วย
มีความเจ็บปวด ซึ่งการระงับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดที่ทำกันมานาน
ได้แก่ การให้ยาระงับความเจ็บปวดในกลุ่ม opioid หรือยาในกลุ่ม
NSAIDs ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้ที่พบข้อจำกัดมากในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ

จากการตอบสนองต่อยา บางครั้งอาจกดการหายใจจนกระทั่งหยุด
หายใจได้ ดังนั้น การให้การระงับความเจ็บปวดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงมี
ความสำคัญต่อผู้ป่วยไม่น้อยกว่าการทำผ่าตัดให้ประสบความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม
เพื่อลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า
หรือข้อสะโพก รวมทั้งการผ่าตัดเข่าและสะโพกอื่น ๆ ด้วย

ตัวชี้วัดกิจกรรม
ลดอัตราความเจ็บปวดของผู้ป่วย (ภายหลังการผ่าตัดวันแรก)
ให้เท่ากับ 0

กิจกรรม / กระบวนการปรับเปลี่ยน / การดำเนินงาน / นวัตกรรม
ก่อนการดำเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ

หลังการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผลลัพธ์

- ผู้ ป่ ว ยมี ค วามเจ็ บ ปวดหลั ง ผ่ า ตั ด วั น
แรกสูง ตั้งแต่ระดับ 7 –10 (วัดตาม
Pain scale)
- การใช้ยาแก้ปวดในผู้ป่วยสูงอายุมีข้อ
จำกัด
- ผู้ ป่ ว ยสู ง อายุ มั ก มี โ รคร่ ว มหรื อ อาจมี
ภาวะร่างกายผิดปกติอื่นๆ เช่น โรคหัวใจ
, ระบบหลอดเลือด, ตับ, ไต ปอด
- การระงั บ ความรู้ สึ ก ทางไขสั น หลั ง
จะระงับความเจ็บปวดได้ภายในเวลา 24
ชั่ ว โมง นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ให้ ย า เมื่ อ ผ่ า ตั ด
เสร็จ ยาก็เกือบหมดฤทธิ์
- การระงับความรู้สึกด้วยวิธีการให้สลบ
นั้น เมื่อผู้ป่วยตื่น หรือ ฟื้นก็จะเจ็บปวด
ซึ่งต้องให้ยาแก้ปวดแต่มีช้อจำกัดดังกล่าว

- ปรับเปลี่ยนกระบวนการระงับความรู้สึกด้วยเทคนิคใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง และมีฤทธิร์ ะงับ
ความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดได้ดี ไม่มภี าวะแทรกซ้อนต่อระบบอืน่ ๆ ของผู้ป่วย เช่น ระบบหายใจ
ด้วยวิธีการและหลักการดังนี้ 
- บริเวณข้อเข่ามีเส้นประสาทมาเลี้ยงอยู่ 2 เส้น เส้นหลักคือ เส้นประสาทฟีเมอรอล (femoral
nerve) และเส้นรองคือ เส้นประสาทไซเอติก (Sciatic nerve) 
- ทำการสกัดกั้นกระแสประสาท 2 เส้นนี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่ปวด โดยใช้เครื่องมือช่วยในการทราบ
ตำแหน่งของเส้นประสาทที่เรียกว่า เครื่องกระตุ้นเส้นประสาท (nerve stimulator) เมื่อพบ
ตำแหน่งถูกต้องจึงฉีดยาชา Bupivacin (Marcain R) ซึ่งมีฤทธิ์นานและช่วยระงับปวดหลังผ่าตัด
ได้ดีมากในช่วง 24 ชั่วโมงแรก 
- การใส่สาย Femoral catheter คาไว้ที่ตำแหน่งของเส้นประสาทหลัก ทำให้สามารถฉีดยาชา
ทางสายเป็นระยะ หรือบริหารยาชาอย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องควบคุมการไหลของยาได้ถึง 3 วันหลัง
ผ่าตัด
- หลังจาก 3 วัน ระดับความเจ็บปวดจะลดน้อยลงจนสามารถบรรเทาความเจ็บ ปวดด้วยยากิน
เพียงอย่างเดียวได้
- นำมาปฏิบัติกับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกทุกรายที่ไม่มีข้อจำกัดทางกายภาพของ
ผู้ป่วย

ก่อนการปรับเปลี่ยน
ระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วยดังนี้
วันที่ 1  = 5-10
วันที่ 2  = 4-10
วันที่ 3  = 3-8
หลังการปรับเปลี่ยน
ระดับความเจ็บปวดของผูป้ ว่ ยที่ Block + ใส่สาย
วันที่ 1  = 0 – 2
วันที่ 2  = 0 – 2
วันที่ 3  = 0 – 2
จากการสอบถามผู้ป่วยที่เคยทำผ่าตัดเปลี่ยน
เข่ า ข้ า งแรกด้ ว ยการระงั บ ความรู้ สึ ก ทางไข
สันหลังอย่างเดียว และต่อมาทำผ่าตัดเปลี่ยน
เข่าอีกข้าง (4 ปีมาแล้ว) ด้วยวิธีการระงับความ
รู้ สึ ก ทางไขสั น หลั ง + การสกั ด เส้ น ประสาท             
ทั้ง 2 เส้น
พอใจมากและบอกว่าไม่เจ็บปวดเลย ทำไมครั้ง
แรกไม่ทำวิธีนี้ เขาจะได้กลับมาผ่าข้างที่ 2 เร็ว
ขึ้น ไม่ต้องทนปวดจนไม่ไหวจึงมาผ่าตัด

ผลลัพธ์
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยาได้เริ่มให้บริการโดยวิธี femoral nerve
block และ sciatic nerve block เพื่อระงับปวดหลังผ่าตัดบริเวณ             
ข้อเข่าและสะโพก ในปีพ.ศ. 2549 นับจำนวนผู้รับบริการจนถึงปัจจุบัน
ประมาณ 634 ราย ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 ได้พัฒนาการ
ให้บริการโดยมีการใส่สายเพื่อให้สามารถเติมยาชาเพื่อระงับปวดได้
อย่างต่อเนื่องและยาวนานขึ้น  

แนวทางที่จะดำเนินการต่อไป / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นอกจากเทคนิคดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาลกลางยังมีการพัฒนา
เทคนิคอื่นๆในการระงับความเจ็บปวดหลังผ่าตัดสำหรับการผ่าตัด

ชนิดอื่น เช่น การใช้เครื่องบริหารยาแก้ปวดด้วยตัวผู้ป่วยเอง (Patient
Control Analgesia: PCA) การให้ยากลุ่ม opioid ทางช่องไขสันหลัง  
และช่ อ งเหนื อ เยื่ อ หุ้ ม ไขสั น หลั ง การใส่ ส ายเส้ น เล็ ก ๆ (Brachial
Catheter) เพื่อฉีดยาชาสำหรับระงับปวดหลังผ่าตัดบริเวณแขนและ
ข้อไหล่ เป็นต้น มีการนำเสนอและให้ความรู้ถึงวิธีการดูแลและการ
ปฏิบัติตัวเมื่อมีสายคาอยู่บริเวณขาหนีบ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มารับบริการมี
ความปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และได้รับความสุขสบาย
มากที่สุด ตลอดจนผู้ป่วยและญาติ

ประมวลภาพ “111ปีโรงพยาบาลกลางมินิมารธอน”

เก็บเอามาเล่า... หยิบเอามาฝาก

นักกีฬาเดินมินิมารธอน
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นักกีฬาวิ่งมินิมารธอน
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ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดงาน
นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบถ้วยรางวัลและของที่ระลึกแก่ผู้ชนะ
การแข่งขันแต่ละรุ่น

นักกีฬาทุกท่านเริ่มต้น ณ จุด Stat
บริเวณหน้าประตูทางเข้า - ออก
โรงพยาบาลกลาง ฝั่งถนนหลวง

เรื่องเล่าจากต่างแดน
สำนักการแพทย์
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กวาจะมาเปน...

พยาบาลไทยในอเมริกา
โดย ชัญญา ธกูลสวัสดิ์ RNs.
ถอดความ โดย มาดามแฮงก้า

เมื่อเพื่อนรักคนหนึ่งของฉัน ได้ขอให้ฉันช่วยเขียนบทความเกี่ยว
กับประสบการณ์ที่จะมาเป็นพยาบาลไทยในอเมริกา ทำให้ฉันต้องกลับ
ไปคิดทบทวนย้อนไปในปี 2004 (พศ.2547) เมื่อเริ่มคิดที่จะไปอยู่
อเมริกา ภาพเหล่านั้นย้อนกลับมาในห้วงความคิดราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้น
เมื่อวาน ความคิดที่จะไปทำงานที่อเมริกานั้นเกิดมาจากการเดินทางไป
เยี่ยมญาติซึ่งเป็นเภสัชกรอยู่ที่อเมริกา
อเมริกาเป็นประเทศเสรีที่เปดกว้างต้อนรับผู้คนจากทุกมุมโลก
เสมอ (เอ...หรือจะไม่ใช่ ???) แต่การจะมาเป็นพยาบาลที่นี่ คุณต้องมี
RN License หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลนั่นเอง ซึ่งต้อง
สอบเพื่อให้ได้มา ดังนั้นฉันจึงต้องเริ่มต้นขั้นแรกด้วยการเข้าคอร์สเรียน
การพยาบาลของ N- CLEX ซึ่งเป็นเสมือนการเรียนทบทวนวิชาชีพการ
พยาบาลอีกครั้ง ใช้เวลาเรียน 6 เดือน การเรียนคอร์สนี้เป็นอะไรที่
ยิ่งใหญ่มากสำหรับฉัน และอยากบอกกับเพื่อนร่วมวิชาชีพว่า หากยัง
ทำงานอยู่ในวิชาชีพนี้และมีโอกาสล่ะก้อ น่าจะหาโอกาสมาเรียนคอร์สนี้
ดูบ้าง แม้คุณจะทำงานอยู่ที่เมืองไทยก็ตามทีเถอะ
การเรียนที่ N-CLEX นี้ฉันได้รับความรู้มากมาย และได้ทบทวน
ความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งทำให้ฉันเกิดความมั่นใจขึ้นเป็นอย่างมาก อย่างที่
ไม่เคยเป็นมาก่อน ฉันเรียนอย่างสนุกแต่ก็เครียดเมื่อถึงเวลาที่ต้องสอบ
ฉันต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่ออ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
มีการสอบหลายครั้งจนดูราวกับว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด การเรียนที่นี่ช่วยฉัน
ในการสอบสนามจริงมากๆ ซึ่งฉันต้องเดินทางไปสอบที่สหรัฐอเมริกา
เมื่อถึงเวลาต้องไปสอบ ฉันไม่พร้อมเอาเสียเลย และดูท่าว่าจะไม่มีวัน
พร้อมเอาเสียด้วย แต่เอาเถอะ The show must go on ชีวิตต้องดำเนิน
ต่อไป…
ฉั น เดิ น ทางไปสอบที่ อ เมริ ก าดั ง ว่ า แต่ ก ารมาคราวนี้ ช่ า ง
แตกต่างกับการมาเที่ยวหรือมาเยี่ยมญาติสิ้นดี เพราะมันไม่ใช่การมา
เที่ยวพักผ่อน !!! ฉันพยายามทำข้อสอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ
และกลับเมืองไทยเพื่อมารอฟังผลสอบที่บ้าน ผลก็คือ ฉันสอบไม่ผ่าน!!!
แต่ฉันไม่ยอมแพ้ ฉันกลับมามุมานะเรียนอย่างเข้มแข็ง และเตรียมตัว
สอบให้หนักกว่าเดิม ซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของฉันเลย เพราะตัวฉัน
ไม่ใช่คนคงแก่เรียน ฉันเป็นคนคงแก่เที่ยว!!! ชอบงานปาร์ตี้รื่นเริง
เพื่อนๆในกวนต่างรู้กันดี

สามเดือนผ่านไป ฉันลงสนามสอบอีกครัง้ คราวนีฉ้ นั สอบผ่าน !!!
จากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตฉันก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย นั่นก็คือ ฉันต้อง
เดินทางไปอเมริกาเพื่อรักษาสถานะภาพ (activate) การสอบไว้ ซึ่งมัน
จะสิ้นสภาพ ( expire) ภายในสองปี หากปล่อยทิ้งไว้ ฉันจึงพยายาม
ยื้อเวลาไว้ให้นานที่สุด เพราะไม่อยากจากครอบครัวอันแสนสุขไปเพียง
ลำพัง ฉันจัดกระเปาเดินทางด้วยหยาดน้ำตา และตัดใจมุ่งสู่อเมริกา...
บริษัทซึ่งเป็นตัวแทนของฉัน เป็นธุระพาฉันไปสัมภาษณ์เพื่อ
เข้าทำงาน หลังจากผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการได้สัมภาษณ์ฉันในราว
ชั่ ว โมงพวกเค้ า ก็ ต อบรั บ ฉั น เข้ า ทำงานในห้ อ งผ่ า ตั ด (ซึ่ ง ช่ ว งนี้ เ ป็ น
ปี 2006) ปัจจุบันฉันทำงานที่โรงพยาบาลของรัฐ ชื่อ ARROWHEAD
REGIONAL MEDICAL CENTER (ARMC) เป็นเวลาสองปี มันไม่ใช่เรื่อง
ง่ายๆเลย ฉันต้องทดลองงานอยู่ 9 เดือน และโรงพยาบาลแห่งนี้
ได้ชื่อว่ารักษามาตรฐานการรักษาพยาบาลอย่างดียิ่ง ทำให้ฉันต้อง
เผชิญกับการปรับตัวในโลกแห่งการทำงานใบใหม่อย่างขนานใหญ่
ปัญหาหลักที่พบเจอคือ เรื่องคิดถึงบ้าน เรื่องภาษา รวมทั้งเรื่อง
ระบบการทำงานที่ต่างไปจากของเรา เรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน
ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดคือ การเรียกชื่อเครื่องมือในห้องผ่าตัด ซึ่งก็ใช้ศัพท์
ที่ไม่เหมือนบ้านเราทั้งๆที่เป็นเครื่องมือชิ้นเดียวกัน ฉันต้องเผชิญกับ
ภาระงานที่สุดโหด เรียกได้ว่าหนักกว่าบ้านเราสามเท่าตัวได้มั้ง เราได้
รับค่าตอบแทนที่ค่อนข้างสูง แต่เราก็ต้องทำทุกอย่าง ทั้งการประเมิน
ผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด การนำผู้ป่วยเข้ามาในห้องผ่าตัด การให้การ
พยาบาลระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด การจัดการกับเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ทุกอย่างที่ทำมีความหมายมากกับการปกป้อง RN License
ของเราจากการถูกฟ้องร้อง
ถึงวันนี้นึกย้อนไปดูจุดเริ่มต้นเมื่อวันวาน หนทางมันไม่ได้โรย
ด้วยกลีบกุหลาบ ฉันต้องฝ่าฟัน ทุ่มเทอย่างหนัก และอดทนอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จ มันเหมือนมีกำแพงสูงตั้งตระหง่าน
ขวางเราไว้ แต่ถ้าใจไม่ยอมแพ้ ไม่ยอมให้มันมาเป็นอุปสรรคขวางกั้น
เราได้ แล้ววันหนึ่งความสำเร็จมันก็จะรอเราอยู่ที่ปลายทาง...

มาทำความรูจักกับ คำวา

“Career” กันคะ

HR Conner

2. Career Planning การวางแผนอาชีพ
3. Career Development การพัฒนาสายอาชีพ
4. Managing Career การบริหารจัดการงานอาชีพ
และฉบับที่แล้วเราพูดถึง Career Path สายความก้าวหน้า
พร้อมทั้งตัวอย่างไปแล้วฉบับนี้เรามาต่อกันค่ะว่า ”Career” อีก 3 คำ
คือ อะไร

การวางแผนอาชีพ (Career Planning)
การวางแผนเป็นการคิดเผื่อไปข้างหน้า และการคิดนั้นจะต้องมี
การจัดระเบียบความคิดไว้ให้รอบด้านอย่างรอบคอบ มิใช่เป็นการคิด
ชั่วครั้งชั่วคราว หมายความในทางวิชาการ การวางแผน หมายถึง
กระบวนการของการตระหนักชุดการตัดสินใจ สำหรับการกระทำใน
อนาคตด้วยวิถีทางที่ดีที่สุด ดังนั้น การวางแผนอาชีพ จึงหมายถึงการ
กำหนดอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบ
ของตนเอง โดยคิดว่าอาชีพที่ประกอบนั้นจะกระทำได้ดีที่สุด
การวางแผนอาชี พ ย่ อ มดี ก ว่ า ไม่ มี ก ารวางแผนอาชี พ คนที่
วางแผนอาชีพไว้ย่อมสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคง ต่างกับ
คนที่ปล่อยชีวิตแบบวันต่อวัน (Day to Day Lifestyle) ที่ยากจะ
หาความมั่นคงความแน่นอนในชีวิตได้การวางแผนอาชีพส่วนใหญ่จะ
เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคล คนที่สร้างความมั่นคงด้วยตนเอง มักจะมี
แผนอาชีพของตนเอง ส่วนกลุ่มคนที่พึ่งพิงความมั่นคงจากภายนอก
(องค์กร สังคม) ขอบข่ายการวางแผนอาชีพจะแคบกว่า กล่าวคือ
สามารถวางแผนได้ภายในกรอบขององค์กร หรือภายใต้โครงสร้าง
ขององค์ ก ร ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามหมายใกล้ เ คี ย งกั บ การกำหนดสาย
ความก้าวหน้า (Career Path) ขององค์กรนั่นเอง ความเป็นจริงของ
อาชีพ จะเป็นไปตามแผนการที่วางไว้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
1.) พื้นฐานของตัวบุคคล เช่นครอบครัว สังคม ระดับการ
ศึกษา เป็นต้น
2.) โอกาสความก้าวหน้าในบริษัท หรือองค์กร เช่นบางบริษัท
ให้ โ อกาสกั บ ทุ ก คนที่ มี ค วามสามารถ บางบริ ษั ท ให้ โ อกาสผู้ อ าวุ โ ส
มาก่อน บางบริษัทให้โอกาสเฉพาะคนใกล้ชิดและตระกูลฯลฯ

เมื่อรู้ว่าสายความก้าวหน้าเป็นอย่างไรแล้ว การที่เราจะก้าว
ในแต่ละระดับตำแหน่งงานได้อย่างไร โดยวิธีการใดได้บ้าง คนที่ครอง
ตำแหน่งในองค์กรย่อมรู้เป็นอย่างดีและยังแสดงให้เห็นว่าคนๆ นั้น
เหมาะสมกับตำแหน่งที่ครองอยู่ การที่องค์กรจะเลื่อนพนักงานไปสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อให้ความรับผิดชอบมากขึ้นนั้น ถ้าไม่แน่ใจในความ
สามารถของพนักงานคนที่ถูกเลื่อนขึ้นไปรับผิดชอบงานที่สูงกว่าเดิม
ย่ อ มเป็ น การเสี่ ย งต่ อ ความล้ ม เหลวขององค์ ก ร วิ ธี ก ารเพื่ อ ช่ ว ยลด
ความเสี่ยงคือ หุ้นส่วน และเจ้าของกิจการจำเป็นจ้องจัดการเพิ่มพูน
ความรู้ แ ละทั ก ษะให้ กั บ ผู้ ที่ จ ะถู ก เลื่ อ นไปสู่ ร ะดั บ ตำแหน่ ง ที่ สู ง ขึ้ น
เช่น คนที่เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่าย จำเป็นต้องอบรมหลักสูตร
พื้นฐาน ได้แก่ หลักสูตรการบังคับบัญชา หลักสูตรการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน หลักสูตรการวางแผน หลักสูตรการจัดองค์การ หลักสูตร
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฯลฯ

สรุป การพัฒนาสาย ความก้าวหน้า หมายถึง การผสานเอาแผนการ
ฝกอบรมและสายความก้าวหน้าเข้าด้วยกัน (Training Planning +
Career Path)
การพัฒนาสายความก้าวหน้าดังกล่าวข้างต้นเป็นการพัฒนา
สายความก้าวหน้าโดยองค์กรหรือหน่วยงาน ในทางปฏิบัติพนักงาน
สามารถพัฒนาสายความก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง โดยการศึกษาเรียนรู้
จากตำรา คู่มือการปฏิบัติงานจากกระบวนการผลิตของบริษัท จากผู้ที่
มีประสบการณ์ หรือฝกฝนทักษะด้วยตนเองเป็นที่ประจักษ์ กรณีเช่นนี้
ก็สามารถที่จะเลื่อนระดับตำแหน่งได้เช่นกันวิธีการนี้เป็นการปูพื้นฐาน
และเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดองค์ความรู้ (Learning Organization)
ผลทีจ่ ะเกิดตามมาคือ สามารถลดภาระค่าใช้จา่ ยทางอ้อมในการพัฒนา
กำลังคน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ว้า เนื้อที่หมดซะแล้ว ยังเหลือ Career อีก 1 คำ
ที่สำคัญ มาก ๆ เอาไว้ต่อฉบับหน้าละกัน แล้วพบกัน
ฉบับหน้านะคะ สวัสดีค่ะ
อ้างอิงจาก : หนังสือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางใหม่ โดย
คุณ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล และ WWW.SIAMHRM.COM

สำนักการแพทย์

3.) สภาพเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจแบบเปดจะให้โอกาสกับทุก
สวัสดีคะ่ HR Corner ฉบับนีเ้ ราจะพูดถึง “Career”
ที่ เ หลื อ อี ก 3 คำ ตามที่ ไ ด้ สั ญ ญาไว้ แต่ ก่ อ นอื่ น ขอ คนเศรษฐกิจขยายตัวสอดคล้องกับปริมาณแรงงานที่เข้าสู่ตลาดหรือ
ตลาดเป็นของแรงงานเหล่านี้ ล้วนส่งผลต่อโอกาสของอาชีพ
ทบทวนความจำสักเล็กน้อยว่า “Career” ในทางบริหาร
การพัฒนาสายความก้าวหน้า
มีคำหลักๆ ที่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง
(Career Development)
1. Career Path สายความก้าวหน้า
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KM Misce llaneous

สำนักการแพทย์
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E-learning with KM...

...มิติใหมแหงโลกการเรียนรูไรพรมแดน...

หมวดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ทำงานของผู้บริหาร
เชิญชวนทุกท่านเปดโลกทัศนใหม่ มาเรียนรู้กับระบบ
E-learning ที่ ประกอบด้วยเนื้อหาวิชาที่เปนประโยชน แ ละ กรมควบคุมโรค
เป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ผู้บริหารของกรมควบคุมโรค
น่าสนใจ ที่สามารถนำมาประยุกตใช้กับการทำงานด้านการ
ป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ ต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นให้ ทั น กั บ สถานการณ ที่ มี ค วามเชี ย วชาญในด้ า นต่ า งๆ ทุ ก ท่ า นได้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
เคล็ดลับความสำเร็จในการปฎิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึง
โรคและกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

กลุ่มเปาหมาย
1.
2.
3.
4.

นักวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค
บุคลากรทางการแพทย์
นักเรียน นักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป

หมวดการเรียนรู้ในระบบ E-learning
มีทั้งหมด 4 หมวด ดังนี้
หมวดระบาดวิทยาประยุกต์
เป็นหลักสูตรที่รวบรวมความรู้ด้านระบาดวิทยาประยุกต์ เช่น
บทนำด้ า นระบาดวิ ท ยา ระบาดวิ ท ยาเชิ ง วิ เ คราะห์ ระบาดวิ ท ยา
เชิ ง พรรณนา การเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยา การวั ด การเกิ ด โรค
การสอบสวนโรค การประเมินระบบเฝ้าระวัง ฯลฯ ที่บรรยายโดย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านถือเป็นแหล่งความรู้ด้านระบาดวิทยาที่
ควรค้นคว้าอย่างยิ่ง

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารงานหรือการจัดทำกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

หมวดอภิปรายทางวิชาการ
ได้รวบรวมเนื้อหาจากการอภิปรายทางวิชาการในงานสัมมนา
วิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2551 “หยุดโลกร้อน...
ระงับโรคร้ายและภัยสุขภาพ” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11- 13 กุมภาพันธ์
2551 ณ ศู น ย์ นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนา เนื้ อ หา
ประกอบด้วย หัวข้อการอภิปรายที่น่าสนใจจำนวน 19 เรื่อง เช่น
เหตุการณ์สำคัญทางด้านระบาดวิทยา 2550 วัคซีนใหม่และความ
ท้าทายต่อนโยบายของกรมควบคุมโรค สภาวะโรคร้อนที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโรค เป็นต้น

หมวดอื่นๆ
เป็นการรวบรวมเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคบรรยายโดยวิทยากรที่มีความเชียวชาญเฉพาะด้าน...
ที่ได้เก็บเกี่ยวมาจากการอบรมและการพัฒนาบุคลากรของกรมควบคุม
โรค ซึ่งไม่อยากให้เนื้อหาวิชาที่มีคุณค่าเหล่านี้ต้องถูกลืมไป... โดยจะ
เพิ่มเนื้อหาวิชาดังกล่าวใส่ไว้ในระบบอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจสามารถ
เข้ามาเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาวิชาดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องที่สำนัก
จัดการความรู้หรือสมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.kmddc.go.th/

Health Promotion
ส่งเสริมสุขภาพ

สำนักการแพทย์

นายแพทย์สมพงษ์ วงศ์ปัญญาถาวร

โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว
จากการดำเนินงานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวของ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ร่วมกับชุมชนมาตานุสรณ์และศูนย์
บริ ก ารสาธารณสุ ข 12 จั น ทร์ เ ที่ ย ง เนตรวิ เ ศษ จั ด ตั้ ง เป็ น ชมรม
สายใยรักแห่งครอบครัวชุมชนมาตานุสรณ์ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2552
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย แกนนำ ในการส่งเสริมการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการตั้งครรภ์คุณภาพ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในชุมชน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง อีกทั้งการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาล จะส่งผลให้การพัฒนา
งานด้านอนามัยแม่และเด็กมีความต่อเนื่องและยั่งยืน การดำเนินงาน
ประกอบด้ ว ย การประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น งานร่ ว มกั บ คณะ
กรรมการชุมชน การอบรมแม่อาสาในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่และการตั้งครรภ์คุณภาพ ค้นหาหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยง
การนิเทศเยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดร่วมกับแม่อาสา

และกิจกรรมพบปะระหว่างสมาชิกชมรมโดยมีการจัดเสวนาการส่งเสริม
สุขภาพมารดาและทารกในชุมชน
ชุมชนมาตานุสรณ์เป็นชุมชนขนาดเล็กประกอบด้วยครอบครัว
190 ครั ว เรื อ น เป็ น ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งโรงพยาบาล สมาชิ ก ชมรม
ประกอบด้วย แม่อาสา หญิงตั้งครรภ์ มารดาหลังคลอดและครอบครัว
จำนวน คน
จากผลการเยี่ยมบ้านของแม่อาสาในช่วง ก.พ. – เม.ย. 2552
พบหญิงตั้งครรภ์ 4 ราย ซึ่งทุกรายได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์
มีหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี 1 ราย และทารกน้ำหนักต่ำกว่า
เกณฑ์ 1 ราย ในส่วนของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พบมารดาหลังคลอด
9 ราย โดยมีทารกที่อายุครบ 6 เดือน 2 ราย ให้นมแม่อย่างเดียว
จนครบ 6 เดือน 1 ราย ส่วนทารกที่อายุยังไม่ครบ 6 เดือน อีก 7 ราย
ขณะนี้กินนมแม่อย่างเดียวเป็นจำนวน 5 ราย
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อึ ใหดี

ไมมีตกคาง

เมือ่ เร็วๆนี้ ผูเ้ ขียนได้รบั อีเมลฉบับหนึง่ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ “อันตรายจากอุจจาระตกค้าง” ระบุวา่
หากคนเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด กินอาหารที่มีกากใยน้อย มีพยาธิ หรือเชื้อราระบบดูดซึมเสีย
ไม่ถ่ายอุจจาระเวลา 05.00-07.00 น. เช้า หรือหากถ่ายอุจจาระหลังเวลา 7 โมงเช้า ลำใส้จะบีบ
ให้อุจจาระขึ้นไปข้างบน เวลาถ่ายจะถ่ายไม่หมด อุจจาระที่ค้าง ก็จะเกาะที่ผนังลำไส้ พอมีอุจจาระใหม่
ที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อน แต่มันไม่สามารถดันพวกที่ค้างแข็งให้ออกไปได้ พวกที่ค้างแข็งไว้ก็
เกาะติดแน่นไปเรื่อยๆ อุจจาระตกค้างจะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะและกดทับกระดูกหลัง ทำให้เกิดอาการมากมาย
เช่น ท้องอืด ปวดหลัง ปวดขา ปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่และสะบัก เวียนหัว อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เป็นฝา ไมเกรน และอื่นๆ
เพื่อให้ผู้อ่านหายข้องใจ นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผอ.สถาบันเวช
ศษสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ จะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้รับทราบ
นพ.กฤษดา อธิบายว่า เรือ่ งอุจจาระตกค้าง หรืออึคา้ งเปนเรือ่ งจริง
แต่ไม่ทุกคน เราอาจตรวจสัญญาณ อึค้างในลำใส้ใหญ่ได้เองง่ายๆ โดย
การนอนหงายแล้วเอามือคลำท้องด้านซ้ายล่าง เลยสะดือไปทางซ้าย
หน่อย แล้วเอานิ้วทั้ง 5 ลองกดดูจนลึกเต็มที่เลื่อนไปมา ถ้ามีอึค้างอยู่
จะคลำได้เป็นลำคล้ายแท่งยางๆ อยู่ตามรูปลักษณ์ของ ลำไส้ โดยลไส้
ใหญ่นี้จะยิ่งคลำได้ชัดในคนที่ผอม สำหรับคนเจ้าเนื้ออาจต้องใช้เทคนิค
นอนแล้วแขม่วพุ่งช่วยแล้วค่อยคลำจะชัดขึ้น ที่จริงเรื่องการอึที่ดูเหมือน
เป็นกิจวัตรธรรมดาไม่มีอะไรนั้น มันต้องมีการฝกเข้าส้วมกันบ้างให้ติด
เป็นนิสัย

กลุ่มคนที่มักมีปญหาเรื่องอึค้าง ได้แก่

1. เด็กเล็กที่ให้กินนมแล้วนอนเลย ไม่พาอุ้มพาดบ่าลูบหลัง
หรือไม่พาขยับตัวกลิ้งไปมาสักนิดหน่อยให้ไส้ได้บีบตัวบ้าง และในเด็กที่
อึแข็งมาก อึนี่อาจแข็งถึงกับบาดรูก้นได้เป็นแผล แล้วครั้งต่อไปเด็กจะ
ไม่อยากอึออกมาเพราะกลัวเจ็บแผลแยก เลยยิง่ กลัน้ อึกย็ งิ่ แข็งค้างไปเรือ่ ย
2. คนที่ผ่าตัดบ่อย จะมีพังผืดไปรัดลำใส้ข้างในนุงนังทำให้บีบ
ตัวไม่ดีอาจมีอึค้างอยู่ตามซอกโน้นซอกนี้ในลำไส้ จนบางท่านกลายเป็น
ลำใส้อุดตันไปได้ก็มี
3. ผูส้ งู อายุและคนไข้นอนโรงพยาบาล ทีไ่ ม่คอ่ ยได้ขยับตัวลุกเดิน
4. คนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายแถมกลั้นอึบ่อย โดยเฉพาะ
ท่านที่ทำงานออฟฟศต้องนั่งแปะอยู่กับที่นานหรืองานเข้าบ่อยต้องขอ
ผลัดเข้าห้องน้ำไปเรื่อยๆ ก็ไม่ดีครับ
5. ท่านที่มีลำไส้ยาว คือยิ่งยาวก็ยิ่งเป็นไซโลเก็บอึไว้ได้นานขึ้น
บางท่านจะสังเกตว่าผักก็กินเยอะแต่อึแค่สัปดาห์ละหนเท่านั้น

สำหรับเทคนิค “อึให้ดี ไม่มีตกค้าง” มีดังนี้

1. อย่าอั้นอึตอนเช้า เพราะถ้าเลยเช้าไปแล้ว กว่าร่างกายจะส่ง
สัญญาณให้ปวดอีกอาจจะนานจนผิดเวลา
2. อึให้ตรงกับเวลาเดิม เหมือนเป็นการช่วย “โปรแกรมลำไส้”
ให้คอยบีบไล่อึออกมาสม่ำเสมอก็จะไม่ค้างครับ

3. รอจังหวะขณะอึ ถ้าขณะนั่งห้องน้ำถ่ายหนักอยู่ ถ้าไม่ปวด
อย่าเบ่งครับ ให้ลองจับสังเกตว่ามันจะ “ปวดเป็นช่วงๆ” แล้วก็คลายไป
แล้วประเดี๋ยวก็ปวดบีบขึ้นมาอีก นั่นเป็นเพราะลำไส้คนบีบตัวเป็นลูก
คลื่นเหมือนงูเลื้อย ถ้ามันเลื้อยมาถึงตรงอึพอดีมันจึงปวดขึ้นมา ถ้าเบ่ง
ตอนไม่ปวดจะเหมือนเป็นการ “แกล้งลำไส้” ให้เกิดแรงดันขึ้นมาโดยใช่
เหตุเกิดโป่งพองขึ้นมาได้ “ริดสีดวงทวาร” เป็นของแถม
4. นวดลำไส้ ถ้าในเด็กให้นวดรอบสะดือ ในผู้ใหญ่ให้นวดตรง
ท้องด้านล่างซ้ายเลยสะดือไป นวดเบาๆ ไปมาแล้วทิ้งไว้สักพักจะรู้สึก
ปวดถ่ายขึ้นมา
5. เอามือกดท้องด้านซ้ายล่ายขณะถ่าย หรือจะลุกขึ้นนั่งยอง
เอาหน้ า ขาเป็ น ตั ว กดไล่ อึ อ อกมา เพราะที่ จ ริ ง แล้ ว การอึ ที่ ดี ต าม
ธรรมชาติของคุณคือ “นั่งยอง” เพราะจะได้มีแรงกดจากหน้าขาด้วย
การที่ฝรั่งเอาส้วมแบบนั่งมาให้เราใช้เป็นการผิดธรรมชาติมนุษย์ที่จะไม่
มีแรงเบ่งอึมากในท่านั่งห้อยขาทำให้คนเอเซียกลายเป็นทั้งริดสีดวงและ
ท้องผูกมากเหมือนฝรั่งด้วย
6. ลุกขึ้นเดินไปมา จะทำให้ไส้บีบตัวดี สักพักใส้จะบีบรีดเอา
“อึท้ายขบวน” ที่เหลือออกมาแล้วเราจะรู้สึกปวดแบ่งอีกที
ไม่วา่ ใครก็ตามถ้าความถีใ่ นการอึนอ้ ยกว่า 3 ครัง้ ต่อสัปดาหถอื ว่า
“ท้องผูก” นอกจากออกกำลังกายแล้วอาจใช้อาหารล้างลำไส้ชว่ ยได้ คือ
1. น้ำมะขามเปียกก้นครัว
2. ลูกพรุนแห้งรับประทานทั้งผล เพราะจะได้กากด้วย ไม่ต้อง
แยกกินแต่น้ำ ยกเว้นถ้าเป็นเด็ก
3. แอปเป้ลเขียว กินทั้งผลหรือปันทั้งกากก็ได้
4. ถั่วดำ จัดเป็นอาหารล้างพิษได้ด้วย
5. สับปะรดและมะละกอที่มีน้ำย่อยช่วยกัดกากคราบโปรตีน
เก่าๆ ที่ถูกย่อยไม่่หมดและจะมีสภาพติดเป็นอุจจาระยางเหนียวสีดำ
คล้ายกับ “จาระบี”
6. ให้เลี่ยงการ ดื่มน้ำเย็นในตอนเช้า โดยให้ดื่มน้ำปกติหรือ
น้ำอุ่นตอนเช้าขณะตื่นมาท้องว่างจะช่วยให้ไส้บีบรัดตัวได้ ชวนให้ปวดอึ
ขึ้นมาได้ดีทีเดียว
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เก็บตกจาก
“การประชุมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 8”
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลได้เข้า
ร่ ว มประชุ ม แพทยศาสตร์ ศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 8 เมื่ อ วั น ที่ 20-22
กรกฎาคม 2552 โดยกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาแพทยศาสตร์ให้ดำเนินไปสู่เป้าหมายของ
การผลิตแพทย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรมเพื่อออกไป
ปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
ในการประชุมครั้งนี้มีจุดเน้นคือ การบริบาลสุขภาพโดยมุ่งเน้น
คนเป็นศูนย์กลาง (People-Centered Health Care) มีข้อเสนอแนะ
จากการประชุมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนนำไปพัฒนา
ระบบสุขภาพ และบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จัดให้
มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้การบริบาลสุขภาพแบบเป็น
องค์รวมที่มีคุณภาพ เน้นถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การเข้าถึง
ระบบบริการอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการเสริม
พลังในภาคประชาสังคม และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ โดยให้ความสำคัญในประเด็นต่อไปนี้
• การแพทย์ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์
• การให้ประชาชน/ชุมชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแล
สร้างเสริมสุขภาพ
• การใช้ยา ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่าง
เหมาะสม คุ้มค่า
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแพทย์ผู้ให้
บริการปฐมภูมิในจำนวนที่เหมาะสมกับปริ มาณงาน และมีความรู้
ทักษะและเจตคติด้านเวชศาสตร์ครอบครัว และต้องให้ความสำคัญใน
การดูแลแพทย์และบุคลากรในระบบบริการสุขภาพ ให้มคี ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
สถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ ต้องบูรณาการเนื้อหาวิชาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตลอดหลั ก สู ต ร และพั ฒ นาวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่

หลากหลาย โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วม ความต้องการและความถนัด
ของผู้เรียน การลงมือปฏิบัติจริง เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถบริบาล
สุขภาพที่มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดสรรทรัพยากร
การเรียนรู้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประชุมนี้คณบดีและผู้อำนวยการของสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์ 18 สถาบันได้ลงนามร่วมกันในปฏิญญาการเป็นโรงเรียน
แพทย์สร้างเสริมสุขภาพ สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาลให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้
มีอาจารย์แพทย์เข้าประชุมจำนวน 44 คน วิทยาลัยฯได้จัดแสดง
นิทรรศการทางแพทยศาสตรศึกษา เรื่องการแพทย์ด้วยจิตวิญญาณของ
ความเป็นมนุษย์ (Humanistic medicine) นำเสนอและเผยแพร่ผลงาน
ของโครงการเวชจริยศาสตร์ ชื่อ “เพื่อก้าวต่อไป” เป็นโครงการของนัก
ศึกษาแพทย์รุ่นที่ 13 ที่ได้จัดทำหนังสือเรื่อง “เล่าแล้วอิ่ม อ่านแล้วอุ่น”
ซึ่งรวบรวมบทความเสริมสร้างกำลังใจจากผู้ป่วยถึงผู้ป่วย มีเนื้อหา
เรื่องราวที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้ป่วยที่เข้ามารักษาอยู่ในวชิรพยาบาล
และมีจิตอาสาที่จะแบ่งปันข้อมูล ความรู้สึก และประสบการณ์ต่างๆ
ในการปรับตัวต่อสู้กับโรคร้ายให้เพื่อนๆ ตลอดจนคำชื่นชมที่เป็นขวัญ
และกำลังใจต่อบุคลากรของวชิรพยาบาล หนังสือนี้สามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้อ่านในด้านจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรม โครงการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก พร้อมคำชื่นชมจาก
คณบดีและอาจารย์แพทย์จากหลายสถาบัน นอกจากนี้นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 3 ของวิทยาลัยฯยังแสดงศักยภาพได้อย่างโดดเด่นในการร่วม
กิ จ กรรมโต้ ว าที แ ละยอวาที ใ นหั ว ข้ อ ด้ า นแพทยศาสตรศึ ก ษา และ
เป็นความภาคภูมิใจของนักศึกษาทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษาแพทยศาสตร์จากการประชุมครั้งนี้

งานแสดงมุทิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ สังกัดการแพทย์
ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552
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ณ หองเทเวศรวงศ์วิวัฒน์ ชั้น 20 โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ ได้รับเกียรติจาก พ.ญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมงานแสดงสุทิตาจิตแก่
ผู้เกษียณอายุราชการ สังกัดสำนักการแพทย์ โดยมีนายพีระพงษ์
สายเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหารสำนัก
การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
ให้การต้อนรับ

ในการนี้ สำนักการแพทย์ได้เชิญพระครู
วิสุทธิสุตวัฒน์ วัดป่าสว่างบุญ จังหวัดสระบุรี
บรรยายธรรม เรื่ อ งการครองชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข
โดยธรรมะ

นอกจากนี้ พ.ญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นเกียรติ
มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่ พ.ญ.
ศิรวิ ฒั น์ มโนธรรม ผูต้ รวจราชการ 10 ข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักการแพทย์ ผู้เกษียณราชการ
ในปีนี้และได้ถ่ายรูปที่ระลึกร่วมกันด้วย

