ส า ร ส ำ นั ก ก า ร แ พ ท ย์
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม 2553

บรรณาธิการ
สวัสดีสมาชิกส ารสำนักการแพทย์ท ุกท่านค่ะพบกันเป็น
ฉบับที่3แล้วเนื้อหาสาระที่ทางบ.ก.นำมาฝากยังคงคุณภาพ
และให้ประโยชน์แ ก่ทุกท่านเหมือนเดิมสำหรับเนื้อหาฉบับน ี้
มีเรื่องของภาระกิจการปฏิบัติงานของศูนย์บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน(ศูนย์เอราวัณ) และความคุ้มครองการรักษาพยาบาล
ท่ามกลางค วามขั ด แย้ง ด้วยอาวุธ และสถานการณ์ ค วาม
รุนแรงอื่นๆและความรู้ที่เกี่ยวกับวันบุหรี่โลกรวมทั้งผลการ
ประกวดงานวิจัยผลงานวิชาการผลงานนวัตกรรมในงาน
ประชุมว ิชาการประจำปีครั้งท ี่8ที่สำนักการแพทย์จัดขึ้นและ
เรื่องราวอื่นๆ อีกม ากมาย

	 กองบรรณาธิการยินดีเสมอที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อติชมจากท่านผู้อ่านทุกท่านและสามารถติดตามสารสำนัก
การแพทย์ได้ทางเว็บไซต์www.msd
 .bangkok

.go.th.

แพทย์หญิงกนิษฐา ชิมะบุตร
บรรณาธิการ

04 07
14 17
03 คุยกับผู้บริหาร
04 นโยบายสู่ความสำเร็จ
สภาผู้แทน กรุงไนโรบี,
23-25 พฤศจิกายน 2552
07 หมอในบ้าน
บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “บุหรี่โลก”
10 นวัตกรรมทันโลก
การรักษาแผลเบาหวานที่เท้า...
โดยไม่ต้องผ่าตัด
11 HR Corner
มาทำความรู้จัก คำว่า
“Career”
ใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่มีค่า

12 ครูเคท
พ่อแม่ไทยๆ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง
ภาษาอังกฤษ

14 เก็บเอามาฝาก
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

19 สถิติ
จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสิทธิการรักษา
6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553

15 Hello Research
การประกวด ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/
ผลงานนวัตกรรมแบบ Oral presentation
& Poster presentation

20 รั้วสำนักการแพทย์
โครงการอาสาสมัครโรงพยาบาล
(Yellow Birds)

17 HA
การปรับเปลีี่ยนพฤติกรรมฯ ของบุคลากร
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
18 กิจกรรมด้านการศึกษา
ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ วพบ.
ค่ายที่ใครๆ ก็อยากเข้า

สำนักการแพทย์ร่วมแสดงความยินดี
กับสำนักอนามัย
สำนักการแพทย์เตรียมความพร้อม
แผนพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด

12

คุยกับผู้บริหาร

การปฏิบัติงานของศูนยบ์ ริการ

การแพทยฉ์ ุกเฉินก รุงเทพมหานคร (ศูนยเ์อราวัณ)
ศูนย์เอราวัณ มีหน้าท รี่ บั ผ ดิ ช อบเกีย่ วกบั ก ารบริหารจดั การระบบ
บ ริการการแพทย์ฉ กุ เฉินใ นเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำหน้าทีร่ บั แ จ้ง
เหตุ สั่งการ การจัดการช่วยเหลือด้านการแพทย์ ณ จุดเกิดเหตุ
ให้คำแนะนำปรึกษาด้านปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในสถาน
การณ์ป กติ สาธารณภัย วินาศภัยและการก่อการร้าย นอกจากนี้ยัง
มีหน้าท รี่ วบรวมขอ้ มูล จัดท ำสถิติ ศึกษาวจิ ยั ตลอดจนพฒ
ั นาคณ
ุ ภาพ
และมาตรฐานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
ระบบบริการการแพทย์ฉ ุกเฉินกรุงเทพมหานคร มีล ักษณะ
เป็นเครือข่ายปฏิบัตกิ าร โดยแบ่งเป็น 9 โซน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วิทยาลัยแ พทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพ
 ยาบาล
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเลิดส ิน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลตำรวจ

รวมหน่วยปฏิบัติการ 70 แห่ง รถพยาบาล
180 คัน
แผนเอราวัณ 3 เป็นส าธารณภัยข นาดใหญ่
ที่มีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง หรือสาธารณภัย
ที่จำเป็น ต้องอาศัยผเู้ชี่ยวชาญ หรืออ ุปกรณ์พ ิเศษ
ต้องระดมความช่วยเหลือ จากหน่วยงานทั้งภาค
รัฐและเอกชน ทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
หน่วยงานในแผนเอราวัณ 1, 2
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
สถาบันก ารแพทย์ฉ กุ เฉินแ ห่งช าติ (สพฉ.)

โรงพยาบาลแม่โซนทั้ง 9 แห่ง ที่เป็นแม่ข่ายจะมีโรงพยาบาลเครือข่ายในโซนของ
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าราชการ
ตนเองกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานคร ภายหลังศูนย์เอราวัณรับแจ้งเหตุจะมี
การประสานงานกบั โรงพยาบาล แม่โซน โรงพยาบาลแม่โซนจะรบั ภ ารกิจเป็นแ ม่ข า่ ยในการ กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศปฏิญญากรุงเทพ
ควบคุมดูแลการปฏิบัตกิ ารการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแบ่งระดับการปฏิบัติการเป็น 2 ระดับ คือ มหานคร เมือ่ ว นั ท ี่ 30 สิงหาคม 2548 ว่า ประชาชน
ของกรุงเทพมหานครจะตอ้ งได้รบั บ ริการการแพทย์
ระดับ Advance และ Basic
ฉุกเฉินอ ย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
มรว.สุขมุ พ นั ธุ์ บริพตั ร ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพ
แผนปฏิบัติการการแพทย์ฉ ุกเฉินแ บ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
มหานคร ให้การสนับสนุนแนวทางการดำเนิน
แผนเอราวัณ 1 เป็นสาธารณภัยขนาดเล็ก สามารถดำเนินการโดยระบบบริการ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และมีนโยบายให้
การแพทย์ฉ ุกเฉินกรุงเทพมหานคร โดยลำพัง ประกอบด้วย
โรงพยาบาลสิรินธรพัฒนาเป็นศูนย์บริการการ
โรงพยาบาล
44 แห่ง
แพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพ
มูลนิธิ
8 แห่ง
มหานคร
รวมหน่วยปฏิบัติการ 52 แห่ง, รถพยาบาล 150 คัน
เพื่อให้บรรจุเป้าหมายตามนโยบายของผู้ว่า
แผนเอราวัณ 2 เป็ น ส าธารณภั ย ข นาดก ลาง ต้ อ งอ าศั ย ก ารส นั บ สนุ น จ าก ราชการกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณได้ดำเนิน
การสร้างศูนย์ปฏิบัติการ (war room) ทีส่ ำนักการ
หน่วยงานด้านการแพทย์อื่นๆ ที่ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
แพทย์ การพฒั นาระบบสารสนเทศ การขยายจดุ 
หน่วยงานในแผนเอราวัณ 1
จอด
รถให้ค รอบคลุมในพนื้ ทีห่ า่ งไกล การฝกึ อ บรม
สภากาชาดไทย
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ (รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.รามาธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ บุคลากร เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีอาวุธสงคราม การจัดหารถพยาบาล การขอเพิ่ม
รพ.ศิริราช)
อัตราเจ้าห น้าที่สำหรับการขยายงาน เป็นต้น
โรงพยาบาลเอกชน (เพิ่มจากแผนเอราวัณ 1)
Healthy Bangkok
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นโยบายสู่ความสำเร็จ

สภาผู้แทน

กรุงไนโรบี, 23 – 25 พฤศจิกายน 2552

ใน

		
เหตุ ก ารณ์ ก ารชุ ม นุ ม อั น มี ผ ลสื บ เนื่ อ งจากค วามขั ด แ ย้ ง ท างการเมื อ งที่ เพิ่ ง ผ่ า นม าส ดๆ ร้ อ นๆ
		
มีบทเรียนหลายอย่างที่เป็นเรื่องใหม่ แต่กลับมีผลกระทบต่อระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของ
กรุงเทพมหานครโดยตรง สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครในฐานะเป็นผู้ดูแลและให้บริการทางการแพทย์หลักของ
กรุงเทพฯ จึงให้ค วามสนใจเกีย่ วกบั ห ลักก ารให้บ ริการทางการแพทย์ ตลอดจนการคมุ้ ครองบคุ ลากรและอปุ กรณ์ท างการ
แพทย์ใ นความขดั แ ย้งด ว้ ยอาวุธห รือส ถานการณ์ค วามรนุ แรงตา่ งๆ ดังจ ะเห็นได้ว า่ ม กี ารเอ่ยอ า้ งถงึ ห ลักก ารสากลหลาย
ต่อหลายครั้ง แต่ไม่มีใครบอกไว้ชัดเจนว่าหลักสากลนั้นปฏิบัติอย่างไร มีความคุ้มครองต่อผู้ปฏิบัติและทรัพย์สินของ
ระบบอย่างไร วันนี้จึงได้ยกมติว่าด้วยการคุ้มครองบุคลากรและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในความขัดแย้งด้วยอาวุธหรือ
สถานการณ์ค วามรุนแรงต่างๆ ของคณะกรรมการกาชาดสากล (The International Committee of the Red Cross:
ICRC) ซึ่งจ ัดขึ้น ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยต้นฉบับนั้นเป็นเนื้อหาภาษา
อังกฤษ และรองปลัดก รุงเทพมหานคร นายพีระพงษ์ สายเชื้อ ได้ม อบหมายให้กองการต่างประเทศจัดแ ปลเอกสารขึ้น
เพื่อเผยแพร่เป็นกรณีศึกษาต่อไป

มติที่ 8
“เคารพและคุ้มครองการรักษาพยาบาลท่ามกลางความ
ขัดแย้งด้วยอาวุธแ ละสถานการณ์ค วามรุนแรงอื่น ๆ”
สภาผู้แทน,
ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าต้นกำเนิดและบทบาทที่แท้จริงของ
ขบวนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติคือปณิธานในการดูแลผู้ได้
รับบาดเจ็บและผู้ป่วย โดยจัดให้มีการบรรเทาทุกข์อย่างทันท่วงที และ
มีประสิทธิภาพ พร้อมกับสนับสนุนกฎหมายที่คุ้มครองบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี้สำนึกแห่งความเคารพและคุ้มครองการรักษาพยาบาลนั้นเป็น
สิ่งที่สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนนานาชาติต ้องให้ค วามสำคัญอยูเ่สมอ
ตระหนักเช่นกันถึงบทบาทซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของขบวนกาชาดและ
เสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติในการให้การรักษาพยาบาลและการบรรเทาทุกข์ด้าน
มนุษยธรรมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบท่ามกลางความขัดแย้งด้วยอาวุธและสถานการณ์
ความรุนแรงอื่น ๆ
มีความเป็นห่วงอย่างยิ่งเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วยท่ามกลางความ
ขัดแย้งด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ ว่าจะไม่ได้รับการดูแลและ
คุ้มครองตามความจำเป็น โดยมักมีเจตนาการละเลยรักษาพยาบาลบุคคลเหล่านี้
รวมถงึ อ ปุ สรรคสำคัญต า่ ง ๆ ในการให้การรกั ษาพยาบาลและการขนส่งย ารกั ษาโรค
อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อ ื่น ๆ
มีความเป็นห่วงเช่นกันเกี่ยวกับการโจมตีเจ้าหน้าที่ สาธารณูปโภคและการ
ขนส่งทางการแพทย์ทเี่ กิดขนึ้ บอ่ ยครัง้ ซึง่ รวมถงึ องค์กรภายในของขบวนกาชาดและ
เสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติ ในการนสี้ ภาผู้แทนขอยกย่องเจ้าหน้าทีแ่ ละอาสาสมัคร
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ของสภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงประจำ
ชาติ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในการ
ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและการรักษาพยาบาล
อื่น ๆ ต่อผไู้ด้รับบาดเจ็บและผปู้ ่วย
คัดค้านการใช้สถานทแ่ี ละสาธารณูปโภค
ทางการแพทย์ ตลอดจนตราสัญลักษณ์กาชาด
ในทางทผี่ ดิ เช่นเพือ่ ป ฏิบตั กิ ารทางการทหารทจี่ ะ
ทำให้พลเรือน ผูไ้ด้รับบาดเจ็บและผู้ป่วย ตลอด
จนบุคลากรด้านการแพทย์ตกอยู่ในอันตราย
- เน้นย ำ้ ถ งึ ค วามสำคัญข องการสนับสนุน
กฎหมายมนุษยชนสากลและกฎหมายสทิ ธิม นุษย
ชนระหว่างประเทศอยู่ตลอดเวลา
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รำลึกถึงสถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
อาวุธ ได้แก่ คำสั่งห้ามการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่
พลเรือนหรือท รัพย์ส นิ ข องพลเรือน คำสงั่ ห า้ มการ
โจมตีที่ไม่ทราบเป้าหมายชัดเจน หลักการการ
โจมตีอย่างเหมาะสม ความจำเป็นที่ต้องคำนึง
ถึงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันล่วงหน้าที่อาจเป็น
ไปได้ทั้งหมด รวมถึงมาตรการป้องกันล่วงหน้า
ต่อผลกระทบจากการโจมตี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองและไม่ทำร้ายชีวิตพ ลเรือน
รำลึกถึงภาระหน้าที่ในการเคารพและ
คุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ได้แก่เจ้าหน้าที่
กาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดง การเดินท าง ตลอด
จนสถานทแี่ ละสาธารณูปโภคทางการแพทย์อ นื่ ๆ
ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับหลักก ฎหมายสากล
ตระหนัก ถึงความสำคัญของการที่เจ้าหน้าที่
ทางการแพทย์ส ามารถเข้าถ งึ ส ถานทใี่ ด ๆ ทีต่ อ้ ง
ได้รับการรักษาพยาบาล
เน้นย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการ
ดำเนินการ อบรมและการศึกษาระดับชาติโดย
กองกำลังติดอาวุธและรักษาความปลอดภัยใน
ประเทศต่าง ๆ โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้อง
กับกฎหมายมนุษยธรรมสากลและกฎหมายสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ เน้นย ้ำความสำคัญท ี่
กองกำลังและกลุ่มติดอาวุธทั้งหมดต้องดำเนิน
การตามบรรทัดฐานที่เกี่ยวข้องในปฏิบัติการ
ทางการทหาร เน้นย ำ้ วา่ ม คี วามจำเป็นต อ้ งบงั คับ
ใช้ระบบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
อย่างเด็ดข าด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งก ารดำเนินค ดี
อาชญากรรมระหว่างประเทศต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
เช่น การโจมตีเจ้าห น้าที่ การขนส่งแ ละหน่วยงาน
ทางการแพทย์) ในการปอ้ งกันม ใิ ห้เกิดก ารนริ โทษ
กรรมเพือ่ เป็นการสง่ เสริมก ารเคารพซงึ่ ก นั แ ละกนั 
ในอนาคต)
รำลึกถึงคุณค่าของมาตรการป้องกัน
ตราสัญลักษณ์กาชาดตามที่อนุสัญญาเจนีวา
ให้การรับรอง ประยุกต์ใช้ระเบียบพิธีการทูตเพิ่ม
เติมแ ละเน้นย ำ้ ภ าระหน้าทีข่ องทกุ ฝ า่ ยทเี่ กีย่ วข้อง
ท่ามกลางความขัดแย้งด้วยอาวุธให้เกิดความ
ตระหนัก สนับสนุนและเคารพตราสัญลักษณ์
กาชาดดังกล่าวในทุกสถานการณ์
จำใส่ใจถึงมติที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้
ในการคุ้มครองการรักษาพยาบาล การบรรเทา

ทุกข์ด้านมนุษยธรรม และคุ้มครองการให้บริการดังกล่าว โดยเฉพาะมติที่ 12
เกี่ยวกับ “ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งด้วย
อาวุธ” ของสภาพผแู้ ทนปี ค.ศ. 1991 มติที่ 2 เกี่ยวกับ “ตราสัญลักษณ์กาชาด” และ
มติท ี่ 8 เกีย่ วกบั “สันติภาพ กฎหมายมนุษยชนและสทิ ธิม นุษยธรรมสากล : การรกั ษา
ชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ท่ามกลางความขัดแย้งด้วยอาวุธ” ในการประชุม
นานาชาติค รั้งที่ 30 ในปี ค.ศ. 2007
เน้นย้ำถึงความสำคัญของหลักการพื้นฐานของขบวนกาชาดและเสี้ยว
วงเดือนแดงนานาชาติในการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเพื่อดำเนินการ
ช่วยเหลือผ ไู้ ด้รบั บ าดเจ็บแ ละผปู้ ว่ ยทา่ มกลางความขดั แ ย้งด ว้ ยอาวุธแ ละสถานการณ์
ความรุนแรงอื่น ๆ
เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่าง
หน่วยงานทเี่ กีย่ วข้องกบั ส ง่ ก ารรกั ษาพยาบาลเพือ่ ให้รถพยาบาล บริการทางการแพทย์
และเวชภัณฑ์อื่น ๆ สามารถเดินทางผ่านไปได้อ ย่างปลอดภัย
1 เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งด้วยอาวุธและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในสถานการณ์ความรุนแรงอื่นๆ เคารพและประกันความเคารพต่อบุคลากร สิ่ง
ปลูกสร้างและการขนส่งทางการแพทย์และดำเนินทุกมาตรการเพื่อเป็นหลักประกัน
ให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที
2 เรียกร้องให้ทุกหน่วยงานของขบวนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงนานาชาติ
ดำเนินการอย่างจริงจังและร่วมกันใช้อำนาจที่มีอยู่เพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษา
พยาบาลอย่างเหมาะสมรวมถงึ ก ารบริการรกั ษาพยาบาลอย่างปลอดภัยแ ละทนั ท ว่ งที
ที่อาจเสี่ยงอันตรายหรือมีอุปสรรคท่ามกลางความขัดแย้งด้วยอาวุธหรือสถานการณ์
ความรนุ แ รงอืน่ ๆ และดำเนินแ ผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป ระกันก ารคมุ้ ครองรกั ษาพยาบาล
ภายในขอบเขตที่กว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3 เรียกร้องให้คณะกรรมการกาชาดสากล ด้วยความช่วยเหลือของสหพันธ์
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ดำเนินการสนับสนุนความ
พยายามของสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติในการเข้าถึงผู้ได้รับ
บาดเจ็บและผู้ป่วยอย่างปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึงบุคคลอื่นๆ ที่จำเป็นต้องได้รับ
การรักษาพยาบาลท่ามกลางความขัดแย้งด้วยอาวุธหรือสถานการณ์ความรุนแรง
อื่น ๆ เพื่อต อบสนองความต้องการทางการแพทย์และความจำเป็นด้านอื่นๆ
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4 เรียกร้องให้คณะกรรมการกาชาดสากล ด้วยความช่วยเหลือของสหพันธ์

สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ตลอดจนหุ้นส่วนของ
สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติ ดำเนินการส่งเสริมศักยภาพของ
สภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงประจำชาติในประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก
ความขดั แ ย้งด ว้ ยอาวุธห รือส ถานการณ์ค วามรนุ แรงอนื่ ๆ เพือ่ ให้การรกั ษาพยาบาล
ต่อผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ป่วย
5 เรียกร้องให้ค ณะกรรมการกาชาดสากล สหพันธ์ส ภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ ตลอดจนสภากาชาดหรือส ภาเสีย้ ววงเดือนแดงประจำ
ชาติ ยังคงให้การสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพสาธารณูปโภคและบุคลากร
ทางการแพทย์ท ั่วโลก
6 เชิญชวนให้คณะกรรมการกาชาดสากลดำเนินการอย่างสอดคล้องกับ
อำนาจหน้าที่ของตนหากสถานการณ์เอื้ออำนวยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำเพาะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอันตรายต่อการเข้าถึงและการขนส่ง
ทางการแพทย์ และนำเสนอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทราบเพื่อร่วมกัน
แก้ไขข้อจำกัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการรักษาการแพทย์ได้อย่างปลอดภัยและ
ทันท่วงที
7 เรียกร้องให้คณะกรรมการกาชาดสากลและสภากาชาดหรือสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงประจำชาติ ด้วยความช่วยเหลือของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ ดำเนินการเพิ่มความพยายามส่งเสริม เผยแพร่และ
สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายมนุษยชนและภาระหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน
แห่งช าติเพือ่ เคารพและคมุ้ ครองการรกั ษาพยาบาลทา่ มกลางความขดั แ ย้งด ว้ ยอาวุธ
และสถานการณ์ความรุนแรงอื่น ๆ
8 กระตุน้ ให้ค ณะกรรมการกาชาดสากลและสภากาชาดหรือส ภาเสีย้ ววงเดือน
แดงประจำชาติด ว้ ยความชว่ ยเหลือข องสหพันธ์ส ภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ ดำเนินก ารสง่ เสริมแ ละสนับสนุนรฐั บาลในการดำเนินม าตรการแห่ง
ชาติท เี่ กีย่ วข้องดา้ นกฎหมายและการปฏิบตั ภิ ายในประเทศ ประกอบดว้ ยนติ บิ ญั ญัติ
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ระเบียบ คำสั่งก ารปกครองและมาตรการปฏิบัติ
เพื่อรับรองการระบุตัวบุคลากร สาธารณูปโภค
ทางการแพทย์ คุ้มครองตราสัญลักษณ์กาชาด
ดำเนินการเผยแพร่และฝึกฝนในสาขากฎหมาย
มนุษยธรรมสากล และการควบคุมการละเมิด
บรรทัดฐานสากลอย่างรุนแรง ที่เกี่ยวข้องของ
ศาลภายในประเทศให้ส อดคล้องกบั ห ลักก ฎหมาย
สากล
9 กระตุ้นให้คณะกรรมการกาชาดสากล
และสภากาชาดหรือส ภาเสีย้ ววงเดือนแดงประจำ
ชาติส่งเสริมและสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธ
ทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันการดำเนินการด้าน
มนุษยธรรมสากล และกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่
เกี่ยวข้องตามระเบียบและปฏิบัติการทางทหาร
10 เรียกรอ้ งให้ส ภากาชาดหรือส ภาเสีย้ ววง
เดือนแดงประจำชาติ คณะกรรมการกาชาดสากล
และสหพันธ์ส ภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศเพิ่มความพยายามเพื่อรับรองว่า
ผู้ ที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ช อบท ราบถึ ง ค วามจ ำเป็ น
ทางการแพทย์ของผู้ที่กำลังต้องการความช่วย
เหลือมากที่สุดและรับรองว่าภาคประชาสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนท้องถิ่นจะได้รับบริการ
ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม
11 ส่งเสริมให้ค ณะกรรมการกาชาดสากล
ตลอดจนสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ประจำชาติ ด้วยการสนับสนุนข องคณะกรรมการ
กาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยว
วงเดือนแดงระหว่างประเทศ ดำเนินการพัฒนา
และส่งเสริมการรณรงค์ให้หน่วยงาน กองกำลัง
ติดอาวุธและรักษาความปลอดภัย และองค์กร
ท้องถนิ่ ต า่ งๆ ตระหนักม ากยงิ่ ข นึ้ ถ งึ ค วามจำเป็น
ด้านการรักษาพยาบาลท่ามกลางความขัดแย้ง
ด้วยอาวุธแ ละสถานการณ์ค วามรนุ แรงอนื่ ๆ รวม
ถึงภาระหน้าที่ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
เพื่อเคารพและคุ้มครองบุคลากร การขนส่งและ
สาธารณูปโภคทางการแพทย์
12 เรียกรอ้ งให้ค ณะกรรมการกาชาดสากล
ด้วยการปรึกษากับสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววง
เดือนแดงประจำชาติแ ละสหพันธ์ส ภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ดำเนิน
การนำเสนอรายงานคำแนะนำในที่ประเด็นเกี่ยว
กับการรักษาพยาบาลท่ามกลางความขัดแย้ง
ด้วยอาวุธและสถานการณ์ความรุนแรงอื่น ๆ ใน
การประชุมขบวนกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง
นานาชาติค รั้งที่ 31 ในปี ค.ศ. 2011

หมอในบ้าน

บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ

“บุหรี่โลก”
ที่มาของข้อมูล : - จากมูลนิธิรณรงค์
เพื่อการไม่สูบบุหรี่

			

ขอเรียนถามประวัติของคุณหมอ

		
ผอ.รพต. ดิฉัน แพทย์หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน เคยเป็นแพทย์อายุรกรรม ตรวจ
			
รักษาดูแลผู้ป่วยโรคปอดและโรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยโรคหอบหืด ถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
บางรายมปี ระวัติสูบบ ุหรี่ก่อนการเจ็บป่วย
				 เคยดำรงตำแหน่งห ัวหน้าก ลุ่มงานอนามัยชุมชนซึ่งมีคลินิกอดบุหรี่เปิดให้บ ริการผู้รับบริการที่ติดบุหรี่ ปัจจุบันเป็น
ประธานกรรมการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โรงพยาบาลตากสิน และได้รับรางวัลโรงพยาบาลดีเด่นจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อก ารไม่สูบบุหรี่
ในการดำเนินการโรงพยาบาล กทม.ปลอดบุหรี่ 1 ใน 5 โรงพยาบาลจากโรงพยาบาล 113 แห่ง ที่กำลังดำเนินการโครงการโรงพยาบาล
ปลอดบุหรี่

			
			

อันตรายของบุหรี่ที่มีต่อร่างกายซึ่งเกิดจากการสูบ
บุหรีน่ ั้น มีอะไรบ้าง

			
ผอ.รพต. ในบุหรี่ 1 มวน เมื่อเกิดการเผาไหม้จะทำให้เกิดสารเคมี
มากกว่า 4,000 ชนิด และมีกว่า 60 ชนิดที่เป็นส ารก่อมะเร็ง สารพิษท ี่สำคัญในควันบุหรี่
ได้แก่
1. นิโคติน (Nicotine) เป็นสารทที่ ำให้เกิดการเสพติดแ ละทำให้เกิดโรคหัวใจ
2. ทาร์(Tar) จะจบั อยูท่ ป่ี อด ทำให้เยือ่ บหุ ลอดลมไม่สามารถเคลือ่ นไหวได้ตามปกติ
3. คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide) ซึง่ เป็นก า๊ ซชนิดเดียวกบั ท พี่ น่ อ อกจาก
ท่อไอเสียรถยนต์ ก๊าซนจี้ ะขดั ข วางการลำเลียงออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง ทำให้ผ สู้ บู บ หุ รีไ่ ด้
รับออกซิเจนน้อยลงไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10-15 ทำให้ห ัวใจต้องเต้นเร็วขึ้นแ ละทำงานมากขึ้น
4. ไฮโดรเจนไดออกไซด์ (Hydrogen dioxide) ก่อให้เกิดอาการไอ มีเสมหะ และ
หลอดลมอักเสบเรื้อรัง
5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide) เป็นสาเหตุข องโรคถุงลมปอดโป่งพอง
เพราะไปทำลายเยื่อบุหลอดลมส่วนปลายปละถุงล ม
6. แอมโมเนีย (Ammonia) มีฤทธิ์ระคายเคืองเนื้อเยื่อ ทำให้แสบตา แสบจมูก
หลอดลมอักเสบ ใช้ในขบวนการผลิตเพื่อให้นิโคตินถูกดูดซึมผ่านปอดเร็วขึ้น
7. ไซยาไนด์ (Cyanide) ซึ่งปกติใช้เป็นยาเบื่อหนู ก็พบในบุหรีด่ ้วยเช่นกัน
8. ฟอร์มาล์ดีไฮด์ (Formaldehyde) เป็นส ารที่ใช้ด องศพมีการนำมาใช้ในขบวนการ
ผลิตบุหรี่
9. สารปรุงแ ต่งก ลิน่ รส จำนวนมากซงึ่ ย งั ไม่ท ราบผลกระทบตอ่ รา่ งกาย มีฤ ทธิก์ ระตุน้ 
สมอง ฤทธิ์กดประสาท ในบุหรี่ 1 มวนจะมีนิโคตินประมาณ 1 มิลลิกรัม
Healthy Bangkok
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โรคที่มักเกิดจากการสูบบุหรี่ซึ่ง
			
ก็ได้ทราบและพบเห็นกันบ่อยๆ
			
ได้แก่ มะเร็งปอด โรคหลอดลม
อักเสบ ถ้าห ากพบวา่ ม ผี ปู้ ว่ ยทเี่ กิดป ว่ ยเป็นโรค
ดังกล่าว ควรจะต้องให้ผู้ป่วยและญาติปฏิบัติ
ตัวและดูแลตัวเองอย่างไร
			

- โรคมะเร็ง

ผูส้ บู บ หุ รีม่ โี อกาสทจี่ ะเกิดม ะเร็งในอวัยวะตา่ งๆ เพิม่ ข นึ้ ม ากกว่า
ผูท้ ี่ไม่สูบบ ุหรี่ ได้แก่ มะเร็งช่องปาก โพรงจมูก กล่องเสียง หลอดลม
ปอด เป็นต้น และสาเหตุท สี่ บู บ หุ รีท่ ำให้เกิดโรคมะเร็งในอวัยวะหลายๆ
แห่ง ส่วนหนึง่ เกิดจ ากการทสี่ ารกอ่ ม ะเร็งในควันบ หุ รีส่ มั ผัสก บั อ วัยวะ
โดยตรง เช่น กล่องเสียง และปอด หรือสารก่อมะเร็งถูกดูดซึมเข้าสู่
กระแสเลือด แล้วไหลเวียนไปตามอวัยวะต่างๆ เช่น ตับอ่อน และ
ผอ.รพต. การสบู บ หุ รีเ่ ป็นส าเหตุข องการเกิดโรค ต่างๆ กระเพาะปัสสาวะ โดยในภาพรวม พบว่าประมาณร้อยละ ๓๐ ของ
หลายชนิด ทำให้อัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจสูงขึ้นเป็น มะเร็งที่เกิดในคนมีสาเหตุม าจากการสูบบุหรี่
๒ เท่า อัตราเสีย่ งของการเกิดโรคถงุ ล มโป่งพ องสงู ข นึ้ เป็น ๖ เท่า
- มะเร็งป อด
และอตั ราเสีย่ งของการเกิดโรคมะเร็งป อดสงู ข นึ้ เป็น ๑๐ เท่า โรค
ร้อยละ ๙๐ ของมะเร็งปอด มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ ใน
ต่างๆ ที่เกิดจ ากการสูบบุหรี่ แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ด ังนี้
ผูท้ ี่ไม่สูบบ ุหรี่ที่เป็นมะเร็งปอดประมาณร้อยละ ๓๐ เป็นผลจากการที่
ได้รับควันบุหรี่ทผี่ ู้อื่นสูบ มีการศึกษาพบว่า ผู้สูบบุหรี่จัดมีความเสี่ยง
- โรคระบบทางเดินหายใจ
ควันบ หุ รีท่ ำให้เกิดก ารระคายเคืองตอ่ ระบบทางเดินห ายใจ ต่อก ารเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผไู้ม่สูบถึง ๕๐ เท่า การเกิดโรคมะเร็ง
อย่างมากและทำให้เนือ้ ป อดเสือ่ มสมรรถภาพลง เมือ่ ม กี ารสะสม ปอดระยะแรกจะไม่มีอาการ เมื่อใดที่มีอาการแสดงว่าโรคเป็นมาก
ของควันบุหรี่ในปอดอย่างต่อเนื่อง โรคที่พบ คือ ถุงลมปอดอุด แล้ว สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดในระยะที่เป็นมากแล้ว จะมี
กั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง เป็นหวัดและ อาการไอเป็นเลือด น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว ปวดกระดูกซี่โครงและ
ไหปลาร้าห รือสะบัก อาจมีอาการหอบเหนื่อย บวมบริเวณหน้า คอ
หลอดลมอักเสบง่าย และโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ
แขน และอกส่วนบน ปวดศีรษะ ซึม กลืนอ าหารลำบาก ไม่สามารถ
กลั้นปัสสาวะและอุจจาระได้ โดยเฉลี่ยผ ู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปอดจะ
- โรคถุงลมโป่งพ
 อง
โรคถงุ ล มโป่งพ องเป็นโรคทเี่ นือ้ ป อดคอ่ ยๆ เสือ่ มสมรรถภาพ มีชีวิตอ ยู่ได้หลังจากเริ่มมีอาการเป็นเวลาประมาณ ๖ เดือน โดยร้อย
จากการได้รับควันบุหรี่ โรคถุงลมโป่งพ องนี้ในระยะท้ายๆ ของ ละ ๘๐ จะเสียชีวิตภ ายใน ๑ ปี และถึงแม้จะให้การรักษาอย่างดี ก็
โรคจะทำให้ผ ู้ป่วยทรมานมาก เนื่องจากเหนื่อยจนทำอะไรไม่ได้ มีอัตราการรอดชีวิตเพียงร้อยละ ๒ - ๕ เท่านั้น
ดังน นั้ ผ ปู้ ว่ ยดว้ ยโรคระบบทางเดินห ายใจและมะเร็งป อด ควรรบี 
ต้องนอนอยูก่ บั ท ี่ และอาจ ต้องได้รบั อ อกซิเจนจากถงั ต ลอดเวลา
จากรายงานการศกึ ษาพบวา่ ร้อยละ ๗๐ ของผปู้ ว่ ยทอี่ าการอยูใ่ น หยุดสูบบุหรี่และรับการรักษาจากแพทย์ ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่าง
ระยะสุดท้ายจะ เสียชีวิตภ ายใน ๑๐ ปี โดยมีอาการเหนื่อยหอบ เคร่งครัด
ตลอดเวลาจนกว่าจ ะเสียชีวิต

8

Healthy Bangkok

		
			
			

อันตรายของผู้ที่สูบบุหรี่และไม่ได้
สูบบ หุ รีแ่ ต่ได้ร บั ค วันบ หุ รีจ่ ะแตกตา่ ง
กันห รือไม่

ผอ.รพต. ควันบุหรี่ในบรรยากาศ หรือควันบ ุหรีม่ ือสองเกิด
ขึ้นจาก 2 แหล่ง คือ
		 1. ควันบุหรีท่ ี่ผู้สูบบ ุหรี่พ่นออกมา
		 2. ควันบ ุหรี่ที่ลอยจากปลายมวนบุหรีร่ะหว่างการสูบ
ในผู้ใหญ่ การได้รับควันบุหรี่ในบ้านหรือที่ทำงานจะเสี่ยงต่อก ารเป็น
โรคหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 25-30 เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20-30 ควันบุหรี่มือสองก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอด
เลือดหัวใจทันทีท ี่ได้รับควันบ ุหรี่มือสอง
ในหญิงมีครรภ์และทารก ทำให้เกิดความเสี่ยงที่ทารกแรกคลอดจะ
มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ
ในเด็กเล็ก ทำให้เกิดความเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
เช่น หลอดลมอักเสบและปอดบวม สูงก ว่าเด็กทั่วไป และมีอัตราการ
เกิดโรคหืดเพิ่มขึ้น และในระยะยาวเด็กที่ได้รับควันบ ุหรี่ พัฒนาการ
ของปอดจะน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รับควันบ ุหรี่
ควันบุหรี่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ ที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของผู้ไม่ส ูบบุหรี่ แต่ไ ด้รับค วันบุหรี่ได้ ดังนี้
ผลกระทบระยะสั้น คือ เกิดการระคายเคืองต่อจมูก ตา คอ

ปวดศีรษะ ไอ คลื่นไส้ เกิดความรู้สึกไม่สบาย ทำให้ม ีอาการกำเริบ
มากขนึ้ ในผทู้ เี่ ป็นโรคภมู แิ พ้ โรคหอบหดื และโรคปอดเรือ้ รงั อ นื่ ๆ โดย
จะมีอาการหายใจติดขัดหรือ ถึงขั้นเหนื่อยหอบ และในผู้ได้รับควัน
บุหรี่ที่เป็นโรคหัวใจ จะทำให้เกิดอาการเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอมาก
ขึ้น เกิดอาการจุกเสียดหน้าอกได้
ผลกระทบระยะยาว คือ ถ้าผู้ไม่สูบบุหรี่ที่ต้องอยู่ในห้อง
ทำงาน หรือในสถานที่แออัดที่มีควันบุหรี่เป็นเวลานาน จะมีโอกาส
เป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นจากคนทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ - ๓๐ จากการ
ศึกษาทางการแพทย์ พบว่า การได้รับควันบ ุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ ทำให้เกิด
โรคมะเร็งในปอดได้ ผูห้ ญิงท ไี่ ด้รบั ค วันบ หุ รีว่ นั ล ะ ๓ ชัว่ โมงขนึ้ ไป จะ
มีอ ตั ราเสีย่ งตอ่ ก ารเป็นโรคมะเร็งท ลี่ ำคอมากกว่าผ ทู้ ไี่ ม่ได้รบั ค วันบ หุ รี่
๓ เท่า และมโีอกาสเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่นๆ มากกว่าคน ปกติ ๒
เท่า ผู้ที่ได้รับควันบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดสูงกว่าคน
ทัว่ ๆ ไป ผูห้ ญิงท สี่ ามีส บู บ หุ รีม่ คี วามเสีย่ งทจี่ ะมอี าการ หัวใจขาดเลือด
สูงกว่าผ ู้หญิงทสี่ ามีไม่สูบบุหรี่ ๓ - ๔ เท่า และจะตายเร็วกว่าผู้หญิง
ที่สามีไม่สูบบุหรี่โดยเฉลี่ย ๔ ปี
		

			
			

คุณหมอมีข้อชี้แนะหรือมีคำแนะนำ
อย่างไรบา้ ง เนือ่ งในโอกาสวนั ง ดสบู 
บุหรี่โลก

ผอ.รพต. สำหรับในปี 2553 นี้ องค์การอนามัยโลกกำหนด
ประเด็นก ารรณรงค์ในวันงดสูบบ ุหรี่โลก คือ Gender and tobacco

with an emphasis on marketing to women “หญิงไทยฉลาดไม่เป็น
ทาสตลาดบุหรี่” เพื่อสนับสนุนให้ทั่วโลกตื่นตัวก ับปัญหาการสูบบุหรี่
ของผหู้ ญิงท มี่ กี ารเพิม่ ม ากขนึ้ อันม สี าเหตุส ำคัญม าจากการทำตลาด
ของธุรกิจบุหรี่ที่มีเป้าหมายเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงและดำเนินกลยุทธ์
ทางการตลาดทหี่ ลากหลายเพื่อกระตุ้นให้ผหู้ ญิงสูบบุหรีม่ ากขึ้น โดย
การพฒั นาตวั ผ ลิตภัณฑ์ให้ส บู ได้งา่ ยขนึ้ เช่น การผลิตบ หุ รีร่ สชาติใหม่
(บุหรี่ชูรส) เช่น รสผลไม้ รสกาแฟ รสช็อคโกแลต การโปรโมทบุหรี่
รสอ่อน เช่น บุห รี่ไลท์ (light) , (mild)
นอกจากนี้ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ยังมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายที่สูบ
บุหรี่ คือ จะเกิดมะเร็งปอดได้ง่ายกว่าผู้ชายซึ่งเป็นผ ลจากความแตก
ต่างของฮอร์โมนเพศหญิงกับเพศชาย และผู้หญิงก็ยังมีโอกาสเป็น
มะเร็งปากมดลูกได้ หากกินยาคุมกำเนิดด้วยแล้วยิ่งเพิ่มความเสี่ยง
ในการเกิดโรคเส้นเลือดหวั ใจตบี และถา้ ต งั้ ค รรภ์อยูแ่ ล้วได้รบั ค วันบ หุ รี่
ก็จะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนทำให้แ ท้งลูก คลอดก่อนกำหนด ทารก
มีน้ำหนักต ัวน้อยกว่าปกติ หรือท ารกตายขณะคลอด
วิธชี ว่ ยปอ้ งกันว ยั ร นุ่ ห ญิงไทยไม่ให้ส บู บ หุ รีเ่ พิม่ ข นึ้ ต้องการ
ความร่วมมือทั้งระดับสังคม การศึกษาทั้งในโรงเรียน สถาบัน
อุดมศึกษา และที่สำคัญที่สุดคือค รอบครัว

ระดับสังคม สร้างความเข้าใจในกลุ่มวัยรุ่นหญิงให้รู้เท่าทันกลยุทธ์
บริษัทบุหรี่ และสร้างความเข้าใจถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสอง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในที่สาธารณะ เช่น ในผับบาร์
และในบ้านโดยการทำบ้านให้ป ลอดบุหรี่ การบังคับใช้ก ฎหมายห้าม
ขายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีอ ย่างเคร่งครัด เช่นร้านขายของชำ
ร้านสะดวกซื้อ ดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ผิดกฎหมาย เช่น
บุหรี่ชูรส บารากู่ เข้มงวดต่อการโฆษณาบุหรี่ ที่ทำผ่านสื่อท ีวี วีดีโอ
ภาพยนตร์ และการโฆษณาสร้างภาพผ่านการให้ทุนการศึกษา หรือ
สนับสนุนก ิจกรรมของโรงเรียน
ระดับสถาบันก ารศึกษา
- การปรับเปลีย่ นทศั นคติแ ละความเชือ่ ต อ่ ก ารสบู บ หุ รี่ พัฒนา
ท กั ษะชวี ติ ในประเด็นข องการคบเพือ่ น การปฏิเสธการสบู บ หุ รี่ มีก าร
ป้องกันการริเริ่มทดลองสูบบุหรี่
ระดับครอบครัว
- ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของการไม่สูบบุหรี่และ
กำหนดให้ไม่มีการสูบบุหรี่ในบ้าน
Healthy Bangkok
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การรักษาแผลเบาหวานที่เท้า....

โดยไม่ต้องผ่าตัด
ผู้เป็นเบาหวานประมาณร้อยละ 15 จะเกิด
แผลที่เท้า ร้อยละ 14 – 24 ของผู้ป่วยกลุ่มน ี้จะ
ต้องถูกตัดขา สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศ
ไทย คาดว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีผู้เป็นเบาหวาน
ประมาณ 2.1 ล้านคน และจะมีผู้ที่ถูกตัดเท้าถึง
27,300 คน หรือ ประมาณ 3 – 4 คนต่อวัน
สัญญาณเตือน ขนที่เท้าหรือขาจะน้อย สีผิวของ
ขาจะคล้ำขึ้น บางรายอาจจะซีด คลำชีพจรที่หลังเท้าไม่ได้
แผลเรื้อรังที่เท้า เท้าจะเย็นอุณหภูมิเท้าสองข้างไม่เท่ากัน
เล็บหนาตัว หากเป็นมากจะมกี ารเน่าของนิ้ว
อาการของผู้ป่วย ในระยะแรกของผู้ป่วยอาจ
ไม่มีอาการใดๆ เมื่อมีการตีบตันมากขึ้นจะเริ่มมีปัญหาการ
ปวดที่ ข าเวลาเดิ น ได้ ซั ก ร ะยะห นึ่ ง ผู้ ป่ ว ยจ ำเป็ น ต้ อ งห ยุ ด
พัก และในระยะต่อมาการตีบตันเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะเริ่ม
เดินได้น้อยลงเพราะความปวด อาจมีแผลเกิดขึ้น ซึง่ แผลรกั ษา
ไม่หายด้วยการรักษาปกติ จนไปถึงนิ้วเท้าดำ ตาย เสียข าได้
จะรู้ได้อย่างไร
ผูป้ ว่ ยทสี่ งสยั วา่ เป็นโรคนี้ เช่น มีอ าการปวดชาทขี่ าเวลาเดิน
หรือ มีแ ผลทเี่ ท้าเกิดข นึ้ น านกว่าส องสัปดาห์ นอกจากประวัตแิ ละ
ตรวจร่างกายซึ่งจำเป็นต้องทำในทุกรายแล้ว ยังมีการคัดกรอง
ด้วยการวัดความดันเทียบระหว่างขากับแขน ที่เรียกว่า Ankle –
Brachial Index หรือ ABI ซึ่งสามารถบอกได้ค ร่าวๆ ว่าผปู้ ่วยที่
ภาวะนซี้ อ่ นอยูห่ รือไม่ โดยบางรายอาจมอี าการไม่แ น่ชดั ห รือไม่มี
อาการ
ทำไมถึงต้องรักษา
หากผปู้ ว่ ยเบาหวานมปี ญั หาเรือ่ งหลอดเลือดทขี่ าตบี ต นั แ ล้ว
ตัวโรคเบาหวานเองยงั ท ำให้เท้าช าอกี ด้วย เมือ่ เกิดแ ผลทเี่ ท้า ก็ม กั 
ถูกปล่อยปละละเลย เพราะแผลไม่เจ็บปวด จนทำให้แผลลุกลาม
หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแผลอาจจะลุกลาม มีการ
ติดเชื้อจนถึงอาจต้องตัดขา บางรายมีการติดเชื้อรุนแรงอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต
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แหล่งทม่ี าของขอ้ มูล  :  http://www.ram-hosp.co.th/md.html

รักษาอย่างไร : เทคโนโลยีการรักษาแผลเบาหวาน
ที่เท้า
การรักษาแผลเบาหวานที่เท้า ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดตีบตัน
มีหลายวิธี ผู้ป่วยที่การตีบตันเพียงเล็กน้อย อาจเริ่มต้นด้วยการใช้ยา
รักษา หากในกรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพมากขึ้นจำเป็นต้องได้รับการ
รักษามากขึ้น เช่น การสอดสายสวนขยายหลอดเลือด การผ่าตัดตัดต่อ
bypass เส้นเลือดเพือ่ ให้เลือดไปเลีย้ งทขี่ าได้ ปัจจุบนั วทิ ยาการดา้ นการ
สอดสายสวนขยายหลอดเลือดรุดห น้าไปมาก จากเดิมท ำได้เพียงขยาย
หลอดเลือดที่ตีบเป็นค วามยาวสั้นๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถทำได้
ในผู้ป่วยที่มีการตันของหลอดเลือดที่มีระยะทางยาวๆ ได้ จนทำให้
ผู้ป่วยส่วนใหญ่ด ีขึ้นได้โดยไม่จ ำเป็นต ้องผ่าตัด
ข้อดีของการรักษาด้วยการสอดสายสวนขยาย
หลอดเลือด
การสอดสายสวนขยายหลอดเลือดมขี อ้ ดีม ากมาย เช่น ผูป้ ว่ ยไม่
ต้องผ่าตัด ไม่มแี ผลเกิดขึ้น มีเพียงรเูข็มเล็กๆ ที่ผิวหนังบริเวณที่เจาะ
เท่านั้น เจ็บเพียงเล็กน้อยคล้ายการเจาะเลือด ไม่ต้องเสี่ยงต่อการดม
ยาสลบแค่ฉ ดี ยาชาบริเวณตำแหน่งท จี่ ะเจาะหลอดเลือดกส็ ามารถทำได้
หากผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วก็สามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้น ไม่ต้องนอน
โรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์เหมือนผ่าตัด สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มี
ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอ ันตรายจากการผ่าตัด

HR Corner
สวัสดีค่ะ HR Corner กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ ฉบับนี้เราจะพูดถึง “Career” สุดท้ายที่ได้ค้างไว้
จากฉบับที่แล้ว แต่ก่อนที่จะพูดถึง Career สุดท้ายขอทบทวนความจำอีกสักครั้ง ว่า “Career” ในทาง
บริหารมีคำหลักๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. Career Path
สายความก้าวหน้า
2. Career Planning
การวางแผนอาชีพ
3. Career Development
การพัฒนาสายอาชีพ
4. Managing Career
การบริหารจัดการงานอาชีพ
และ  “Career” สุดท้าย  คือ
การบริหารจัดการงานอาชีพ(ManagingCareers)

	ใน Career 1 -3 เป็นการกล่าวถึงอาชีพในแง่มุมท ี่องค์กรจัดการให้
แต่ในการจัดการงานอาชีพนี้มีขอบข่ายความหมายกว้าง โดยพิจารณาทั้ง
ในแง่มุมของการจัดการให้การจัดอาชีพงานด้วยตนเองและการจัดการอาชีพ
โดยองค์กรทตี่ นสังกัด สรุปความหมายโดยรวมคือ การจัดการงานในหน้าที่
ของตนอย่างไรจึงจ ะประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นการนำเอาแนวความคิด
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ มาช่วยจัดการงานหน้าที่ของ
ตนให้ประสบความสำเร็จ ในทน่ี จ้ี ะศกึ ษาอย่างละเอียดถงึ การจดั การงานอาชีพ
เพราะมีความสัมพันธ์กับการบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (MBO) และ
สัมพันธ์โดยตรงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลลัพธ์เป็นเกณฑ์ชี้วัด
ความสำเร็จของงาน เมื่อมีความสำเร็จในงานนั้นก็หมายความได้ว่าเริ่มมี
ความสำเร็จในงานอาชีพแล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้น การจัดการงานอาชีพได้ด ีหรือ
ไม่จำเป็นต้องมเีป้าหมายมุ่งหวังที่ชัดเจน
	1.)	การจดั การงานอาชีพโดยองค์กรก ารทจี่ ะให้พ นักงานพงึ พ อใจ
งานขององค์กรที่ได้จัดสรรให้ มิใช่เรื่องง่าย เพราะต้องขึ้นอยู่กับความพอใจ
ของพนักงานและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ รวมทั้งการส่งเสริมจาก
องค์กร กล่าวคือองค์กรต้อสร้างสายอาชีพการงานให้มีเกียรติ มีรายได้
เพียงพอแก่การยังชีพในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี ดังนั้น การจัดการงานอาชีพ
โดยองค์กรนั้นเป็นภารกิจของฝ่ายบุคคลที่จะต้องมกี ารจัดองค์การออกแบบ
โครงสร้างการบริหารออกแบบโครงสร้างตำแหน่งแ ละโครงสร้างเงินเดือนรวม
ทั้งประชาสัมพันธ์สร้างภาพพจน์ขององค์กรภายใต้ขอบข่ายของการสรรหา
เพื่อสร้างความพึงพอใจในอาชีพองค์กร
 	 2.)	การจัดการงานอาชีพโดยตนเอง เริ่มต้นจากการคิดวาง
แผนบนพื้นฐานความรู้ความสามารถของตนเอง การที่คนเราจะยึดอาชีพใด
ในเบื้องต้นนั้นต้องคิดถึงข้อดีข้อเสียทุกด้านอย่างรอบคอบ และที่สำคัญต้อง
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับองค์กรที่คิดจะฝากอนาคตแม้
จะไม่ใช่ตลอดชีวิตก็ตาม เพราะเมื่อเข้าไปสังกัดแล้วมีโอกาสที่จะประสบผล
สำเร็จ หรือ อาจจะล้มเหลวพอๆกัน แม้ในองค์กรเปิดโอกาสให้มาก แต่
ความสำเร็จน ั้นโดยส่วนใหญ่แ ล้วข ึ้นอยูก่ ับความรับผิดชอบของแต่ละคนว่าจ ะ
จัดการสายอาชีพของตนเองอย่างไร ความจริงที่พึงตระหนักอยู่ตลอดเวลา
คือตำแหน่งงานในองค์กรนั้นมจี ำกัดและมีหลายคนมุ่งห วังอยากได้องค์กร

ไม่สามารถหยิบยื่นความก้าวหน้าในอาชีพให้ใครได้ถ้า
พนักงานคนๆ นั้นไม่มีความสามารถและสายความ
ก้าวหน้าท ี่ดีควรมลี ักษณะดังต่อไปนี้
	 1.	
 ต้องแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่เป็นจริง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การหมุนเวียนเคลื่อนย้ายภายใน
องค์กรทั้งในแนวราบและแนวดิ่งรวมทั้งสัดส่วนตัวอย่าง
ของการเคลื่อนย้ายหมุนเวียนดังกล่าวด้วยได้ย ิ่งดี
	 2.	ต้องแสดงให้เห็น(อย่างไม่เป็นทางการ)เนื้อหา
สาระของงาน ลำดับก่อนหลัง ลักษณะขององค์กรและ
ความต้องการของฝ่ายบริหาร(ManagementNeeds)
	 3.	เงื่ อ นไขใ นก ารพิ จ ารณาค่ า ต อบแทนใ นทุ ก
ระดับตำแหน่ง(มีความยืดหยุ่นแค่ไหนเพียงใด)ตั้งแต่
ระดับพนักงานผู้ใต้บ ังคับบัญชาและผู้บังคับบ ัญชารวม
ทั้งเงื่อนไขอื่นที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
	 4.	
ทกั ษะพเิ ศษ ความรพู้ เิ ศษ หรือปจั จัยอน่ื  ท่ี
สามารถทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาสาขาอะไร อายุ หรือ
ประสบการณ์ด้านใดเป็นต้น
	จบแล้วค่ะสำหรับ“C areer”ทั้ง4คำที่เกี่ยวข้อง
ในทางการบริหาร HR Corner จะมอี ะไรมาฝากกันอีก
ติดตามได้ฉบับหน้าค่ะ รับรองได้ว่าต้องเป็นสิ่งดีๆ มี
ประโยชน์ต่อผู้อ่านแน่นอนค่ะ สำหรับฉบับนี้ลากันไป
ก่อนสวัสดีค่ะ

อ้างอิงจาก :
หนังสือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางใหม่
โดยคุณ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล และ
WWW.SIAMHRM.COM
Healthy Bangkok
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ครูเคท

บทที่ 3
สอนลูกให้เก่ง
อังกฤษ

พอ่ แมไ่ ทยๆ

เลี้ยงลูกอยา่ งไรใหเ้ กง่ ภาษาอังกฤษ
คุณ

โดย ดร.เนตรปรียา
มุสกิ ไชย ชุมไชโย (ครูเคท)
Website: krukate.com,
email: krukate@hotmail.com
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พ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกเก่งอังกฤษ
		
แต่ส่วนใหญ่ไม่มีเทคนิคในการสอนลูกเลย
ส่วนใหญ่มีแต่บังคับให้ลูกเรียน หาสื่อมา (บังคับ) ให้ลูกเล่น
หาหนังสือมา (บังคับ) ให้ลูกอ่าน
ความจริงมนุษย์เราจะเรียนรู้ภาษาด้วยการลอกเลียนแบบ
มนุษย์ผ อู้ นื่ แต่บ งั เอิญม นุษย์ท ลี่ กู ๆ ข องเราจะต้อ งลอกเลียนแบบ
ก็ดันพูดภ าษาอังกฤษไม่ได้ หรือพูดได้แ ต่ไม่รจู้ ะสอนลูกอย่างไร
ฉบับนี้ครูเคทจะแนะนำว่าเราจะทำกิจกรรมครอบครัวอย่างไร
ที่จะทำให้ลูกๆ ของเรามีทัศนคติในการเรียนรู้ที่ดีและเก่ง
อังกฤษค่ะ
จำไว้เสมอว่าบทบาทและภาพลักษณ์ของพ่อแม่ในใจเด็ก
ก็คือพ่อแม่ ไม่ใช่ค รู หากพ่อแม่พยายามสวมบทบาทครู ลูกๆ
จะไม่ช อบใจทันที ที่โรงเรียนของครูเคทก็เหมือนกันค่ะ เวลาครู
เคทสอนเด็กๆและให้ลูกสาวของครูเคทเข้าเรียนด้วย เขาจะไม่
ค่อยยอมรับวา่ ข ณะนนั้ แ ม่เป็นค รู แต่พ อให้ไปเรียนหอ้ งอนื่ ท สี่ อน
โดยครูทีมงาน เขาก็ยอมรับได้ว ่านั่นคือครู
ครูเคทเลยต้องคิดหาเทคนิคต่างๆ ที่จะแอบสอนลูกแบบ
แทรกซึม โดยลูกไม่รู้สึกตัวว่าแม่กำลังสอนภาษาอังกฤษให้อยู่
แต่คิดว ่าแม่ก ำลังเล่นด้วยหรือพูดคุยด ้วยตามปกติค่ะ
ขอแนะนำเทคนิคต ่างๆ โดยแบ่งเป็นส องวิธนี ะคะ วิธีแรก
สำหรับคุณพ่อคุณแ ม่ท ี่พูดภาษาอังกฤษได้ และวิธีที่สองสำหรับ
คุณพ ่อคุณแ ม่ที่พูดภ าษาอังกฤษไม่ค ่อยจะได้ส ักเท่าไหร่
คุณพ่อคุณแม่ที่พูดภาษาอังกฤษได้ อยากให้ลูกเก่งภาษา
อังกฤษก็พูดภ าษาอังกฤษกับลูกได้เลยค่ะ แต่ค งมีคำถามว่าควร
เริ่มพูดภาษาอังกฤษกับลูกเมื่อไหร่ หากครอบครัวของคุณเป็น
ครอบครัวสองภาษาคือคุณพ่อกับคุณแม่พูดคนละภาษา อย่าง
นี้ก็ให้ต่างคนต่างพูดภาษาพ่อและภาษาแม่ไปพร้อมๆ กันได้
เลย ตั้งแต่ลูกแรกเกิดค่ะ แต่หากครอบครัวไทยแท้ทั้งพ่อและ

ครูเคท

แม่ (แต่พูดอังกฤษได้ดี) ตามหลักพัฒนาการทางสมองของเด็กระบุไว้ว ่า พัฒนาการด้าน
ความฉลาดของสมองของเด็กจ ะพฒั นาได้ด ตี อ้ งเริม่ ท ภี่ าษาแม่ก อ่ น ดังน นั้ เด็กไทยทเี่ รียน
อินเตอร์ต งั้ แ ต่อ นุบาลมกั พ บวา่ พ ฒั นาการดา้ นความฉลาดในสมองจะชา้ ก ว่าเด็กไทยทเี่ รียน
อนุบาลไทย ครูเคทว่าค ุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งใจร้อนอยากให้ลูกเก่งอังกฤษเร็วเกินวัย ทั้งนี้
ต้องวเิ คราะห์โดยไม่มอี คติเอนเอียงเข้าข า้ งลกู ต วั เสียก อ่ นวา่ ล กู ม คี วามพร้อมในการเรียนรู้
ระดับไหน หากยังพ ูดจาไม่ค ่อยรเู้รื่อง เรียงคำสลับกัน การสังเกต การให้เหตุผลยังไม่เก่ง
อย่างนี้ไม่ต้องไปรีบเร่งลูกค่ะ ไม่เกิดผลดีอะไร แต่ก ลับจะทำให้ลูกพัฒนาความเข้าใจใน
เชิงลึกได้ไม่ลึกค่ะ หากเห็นว่าลูกเป็นเด็กที่รู้เรื่องรู้ราวเร็วกว่าเด็กทั่วไป อย่างนี้จะให้เรียน
อนุบาลอินเตอร์เลยก็ไม่มีปัญหาค่ะ อย่าลืมว่าความเร็วช้าในการเริ่มต้นในวัยเด็กไม่ได้
สำคัญไปกว่าการเรียนรู้อย่างถูกวิธีค่ะ หากไปได้โรงเรียนหรือครูไม่เข้าใจพัฒนาการเด็ก
อาจเป็นผลเสียต่อการพัฒนาความฉลาดในสมองของเด็กได้ค่ะ
หากคุณพ ่อคุณแม่ไม่แ น่ใจว่าลูกพร้อมที่จะเรียนสองภาษาแล้วหรือยัง พามาพบครู
เคทได้นะคะ จะช่วยวิเคราะห์ความพร้อมให้ค่ะ และเด็กที่เรียนอินเตอร์ไปแล้วมีปัญหา
เรียนตามไม่ทัน ฟังไม่รู้เรื่อง ฯลฯ ก็พามาให้ครูเคทช่วยวิเคราะห์ปัญหาให้ได้ค ่ะ ครูเคท
เองไม่ค อ่ ยเห็นค วามสำคัญข องการเร่งให้ล กู เรียนอนิ เตอร์ส กั เท่าไหร่ เพราะลกู ข องครเู คทก็
เรียนโรงเรียนไทยตงั้ แ ต่อ นุบาลจนถึงม ธั ยมหนึง่ แต่ค รูเคทใช้เทคนิคก ารสอื่ สารกบั ล กู ด ว้ ย
ภาษาองั กฤษแบบลกู ไม่รตู้ วั พอจบ ม.1 บังเอิญล กู ต อ้ งบนิ ไปอยูเ่ มืองนอกเพือ่ เป็นเพือ่ นคณุ 
พ่อที่ไปประจำราชการต่างประเทศ เมื่อลูกเข้าโรงเรียนวันแรก เขาก็คุยก ับเพื่อนได้รู้เรื่อง
และภายในสามเดือนภาษาองั กฤษของเขากค็ ล่องและสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาเลยคะ่
ครูเคทเลยคิดว่าไม่จ ำเป็นต้องไปเร่งลูกแต่เล็ก แต่ควรปลูกฝังความฉลาดและเทคนิคก าร
เรียนรู้ให้ก ับลูก เพื่อทเี่ขาจะสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ด้วยตนเองต่อไป
ตอนลูกแรกเกิดถึงสองขวบ ครูเคทพูดไทยกับลูกโดยทั่วไป แต่เวลาเล่านิทานหรือ
เล่นของเล่นก็จะพูดภาษาอังกฤษด้วยเสียงขึ้นลงหลายโทน รวมทั้งการดัดเสียงต่างๆเพื่อ
ทำให้ลูกสนใจฟัง (ไม่เน้นการฟังเข้าใจ เน้นแค่ให้เขาคุ้นกับสำเนียงภาษาใหม่)
พอสามขวบขึ้นไป ลูกเริ่มรู้มากและมีอาการงอนเล็กๆ เมื่อแ ม่พูดภ าษาอังกฤษด้วย
เพราะเขาเห็นน คี่ ะ่ วา่ แ ม่เคทพดู ไทยกบั ท กุ ค น และทกุ ค นกพ็ ดู ไทยกบั เขา แล้วท ำไมแม่เคท
ต้องพูดอังกฤษกับเขาด้วย ทำไมต้องทำตัวให้แตกต่าง ครูเคทก็เลยเลิกพูดอังกฤษกับลูก
ตั้งแต่สามขวบ แต่เปลี่ยนเป็นดูการ์ตูนภาคอังกฤษ โดยพูดคุยเรื่องตัวการ์ตูนใครทำอะไร
ทำไมอย่างไรตามปกติ (สังเกตว่าไม่ได้สอนภาษาอังกฤษ) เช่น ดู The Power Puff Girls
ก็ค ยุ ก นั ถ งึ พ ฤติกรรมของ Mojojojo ทีม่ าหลอกเด็กท งั้ เมืองโดยคยุ ก นั ก ระหนุงกระหนิงเป็น
ภาษาไทยตลอดเวลาค่ะ แต่พอมโีอกาสแทรกอะไรบางอย่าง เช่น พอพูดถึงพฤติกรรมชั่ว
ร้ายของ Mojojojo แล้ว ก็ขอนินทาซักนิดว่า Mojojojo is bad. โดยพูดไปทำสีหน้าท่าทาง
ให้เห็นว่าเจ้าโมโจโจ้นี่มันแย่จริงๆ โดยไม่ต้องแปลไทยค่ะ ลูกก็จะค่อยๆซึมซับประโยค
ภาษาอังกฤษไปโดยไม่รู้ตัวค่ะ
เคล็ดลับก็คือว่าอย่าพูดอังกฤษมากเกินไปจนลูกจับได้ และต้องจำนะคะว่าเคยพูด
อะไรไป พอมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่พอเหมาะให้รีบนำประโยคนั้นกลับมาใช้แบบ
ไม่รู้ตัวอีก เช่น พอเกิดเหตุการณ์ เจ้าดีดี้ (สุนัขท ี่บ้าน) กัดรองเท้าค ู่ใหม่เสียเยิน ครูเคท

ก็สวมวิญญาณนักแสดงโดยมีดีดี้เป็นตัวประกอบ
แบบจำเป็นหรือจำยอมถูกเอารองเท้าของกลาง
ตบปากเบาๆ แล้วครูเคทก็พูดกับดีดี้ว่า “bad
girl, Deedee is bad.” เจ้าดีดี้ก็ตีบทแตกโดยนั่ง
หมอบทำหน้าเศร้า ลูกก็เผลอพูดโดยไม่รู้สึกตัว
แบบลูกขุนพลอยพยัก (ช่วยแม่ดุดีดี้) ว่า “bad,
Deedee bad.” เห็นม ั้ยคะว่าเด็กๆจะเรียนภาษา
โดยการลอกเลียนแบบมนุษย์ผู้อื่น โดยไม่ต้องไป
ยัดเยียด ให้เขาทอ่ งศพั ท์อ ะไร เขาเรียนรไู้ ด้เองจาก
สิ่งที่เขาได้เห็นและได้ยินค ่ะ
ช่วงที่ลูกเริ่มเข้าอ นุบาล ครูเคทเริ่มเล่นเกม
ผสมเสียงภาษาไทยกบั ล กู (ฝึกก ารฟงั ไม่ใช้ฝ กึ ก าร
อ่าน) โดยการออกเสียงนำว่า กอ อา กา, ปอ อา
ปา,... จากนั้นให้ลูกต่อคำเอง เช่น นอ อา ... ลูก
จะสามารถผสมเสียงได้เองว่า นา ค่ะ พอลูกผสม
เสียงแบบไทยๆได้คล่องแล้ว ครูเคทค่อยเริ่มการ
ผสมเสียงภาษาอังกฤษ เช่น เขอะ แอ๊ะ เถอะ
แข็ท, เบอะ แอ๊ะ เถอะ แบ็ท... พอคล่องแล้วกใ็ห้
ลูกผสมเอง เช่น เหรอะ แอ๊ะ เถอะ... ลูกกต็ อบ
ว่า แร็ท ค่ะ
วิธกี ารสอนลกู ผสมเสียงในหวั โดยตาไม่ต อ้ ง
เห็นตัวอักษร เป็นการปูทักษะพื้นฐานทางภาษา
และการฟังที่ดีมากค่ะ ลูกครูเคทสามารถสะกด
คำอ่านป้ายบนถนน หาชื่อเพลงบนปกซีดี อ่าน
ชื่อขนมบนฉลากสินค้า ฯลฯ ได้เองด้วยวิธีการ
ผสมเสียง (ไม่ต ้องรู้ความหมายของคำค่ะ) ได้ตั้ง
แต่ยังไม่เข้าชั้นประถมค่ะ และเมื่อโตขึ้นให้เรียน
ดนตรี และ ภาษาอื่น (ฝรั่งเศส) พบว่าลูกเรียนได้
เร็วม าก มีท ักษะการฟังได้ด ีค่ะ
ครูเคทมีหลักสูตรสั้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่
(Parent Club) สอนเทคนิคการสอนลูกให้เก่ง
อังกฤษดว้ ยตนเองคะ่ สนใจโทรสอบถามทโี่ รงเรียน
สอนภาษาครูเคทได้น ะคะ 02-6199979 ค่ะ
ฉบับหน้าเรามาคุยกันต่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่
ไม่เก่งอังกฤษจะสอนลูกให้เก่งอย่างไรค่ะ ///
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งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 8  
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	เมื่อวันที่11–12พฤษภาคม2553ที่ผ่านมาณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาคกรุงเทพมหานครน.พ.สราวุฒิ
สนธิแก้วผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เปิดเผยว่าสำนักการแพทย์โดยกองวิชาการได้จัดประชุมว ิชาการประจำปีครั้งท ี่8
ในหัวข้อ “GlobalWarming:HealthWarning” ซึ่งเป็นประเด็นท ี่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และรณรงค์ให้ทุกฝ่ายร่วม
มือกันช่วยเหลือบรรเทาภาวะวิกฤติของโลกที่กำลังคุกคามประชากรโลกอยู่ในขณะนี้โดยเชิญบ ุคลากรทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุข สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และจากสถาบันภายนอกกรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม
ประชุมด้วยทั้งนีเ้พื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขม ีโอกาสได้รับความรู้เรื่องความรุนแรงของภาวะโลกร้อนผล
กระทบที่มตี ่อภ าคสาธารณสุข และก้าวทันวิทยาการใหม่ ๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย การเสนอน
วัตกรรมใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการประกวดผลงานวิจัย  ผล
งานวิชาการ  และผลงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ ในด้านเวชศาสตร์เขตเมืองและด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นเวทีและเปิด
โอกาสในการเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิชาการ และนวัตกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยและประสานการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
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การประกวดผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/ผลงานนวัตกรรม

แบบOralpresentation&Posterpresentation
สำนั ก ก ารแ พทย์ ไ ด้ จั ด
ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ป ร ะ จ ำ ปี 
ค รั้ ง ที่  8  ส ำนั ก ก ารแ พทย์ 
กรุ ง เทพมหานคร ร ะหว่ า งวั น
ที่ 11 – 12 พ.ค. 53  ในการจัด
ประชุมด งั ก ล่าวมกี ารจดั ป ระกวด
ผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ /
ผ ลง านน วั ต ก รรม ทั้ ง แ บบ
Oral presentation & Poster
presentationโดยมี น พ.ส ร าวฒ
ุ ิ
ส นธิ แ ก้ ว  ผู้ อ ำนวยก ารส ำนั ก
การแพทย์  เป็ น ป ระธานค ณะ
กรรมการตั ด สิ น ก ารป ระกวด
แบบ O ral p resentation
และนพ. สุขสันต์ กิติศุภกร รอง
ผูอ้ ำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ เป็นประธานคณะ
กรรมการตั ด สิ น ก ารป ระกวด
แบบ Poster presentation การ
ประกวดผ ลง านใ นค รั้ ง นี้  มี 
บุ ค ลากรทั้ ง ในแ ละน อกสั ง กั ด
กรุงเทพมหานครจำนวนมากส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวด ทำให้
คณะกรรมการ ทั้ง 2 คณะ ได้
ประชุมคัดเลือกผลงานหลายๆ
ครั้ง เพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง
คณะละ 50 เรื่อง งานนี้คณะ
กรรมการบอกวา่ ไม่หนักใจเท่าไรนัก
เพราะมี เ กณฑ์ ตั ด สิ น ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจ
สอบได้ค่ะ หลายๆ ท่านคงรอ
ลุ้นกันอยู่ว่าใครจะพิชิตรางวัล
เงินสดมูลค่า... มาดูพร้อมๆ กัน
เลยค่ะ

แ บบPosterpresentationได้แก่...
	 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000
บ าท พ ร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร ไ ด้ แ ก่ … “ เครื่ อ ง
ยึ ด จั บ ไ ซริ ง ค์ ส ำหรั บ ฉี ด ส ารซี เ มนต์ เข้ า โพรง
ก ระดูกส นั ห ลัง” ของน พ.บ นั เทิงพ งศ์ส ร้อยเพชร
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่... “การ
พั ฒ นาข บวนการจั ด การแ ละใ ช้ ป รอทอ ย่ า ง
ปลอดภัยท างทันตกรรมกลุ่มงานทันตกรรมโรง
พยาบาลตากสิน” ของ ทันตแพทย์หญิงอังคณา
ลีโทชวลิตโรงพยาบาลตากสิน
	 รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล
5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่... “Wrist
band triage tag” ของ คุณณพัส สายสุด
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

	 รางวัลชมเชยอันดับ 1 เงินรางวัล
2,500 บาท พร้อมเกียรติบ ัตร ได้แก่... “น้ำข้าว
รสทิพย์” ของ ฝ่ายโภชนาการ โรงพยาบาล
กลาง
	 รางวัลชมเชยอันดับ 2 เงินรางวัล
2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่.. “การ
ป้องกันทารกสัมผัสแผลผ่าตัดปากแหว่งเพดาน
โหว่” ของ คุณวราภรณ์ อ่ำขวัญยืน วิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

แบบ O ral presentation ป ระกวด
5ห้องแต่ละห้องที่ได้รางวัลได้แก่
	 รางวัลช นะเลิศเงินรางวัล9,000บาท
พร้อมเกียรติบ ัตรได้แก่เรื่อง...
	 1.“ประสิทธิผลของการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไวรัสตับอักเสบบีในบุคลากรของวิทยาลัย
Healthy Bangkok
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แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล”
ของ พญ.รัตนา บุญศิริจันทร์ วิทยาลัยแพทย
ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
	 2. .“ Single-incision vs Three-incision Laparoscopic Cholecystectomy: Ran
domized D ouble B lind S tudy” ข อง
นพ.พรเทพประทานวณิชโรงพยาบาลตากสิน
3.“การพัฒนาโปรแกรมการคำนวณทาง
เภสั ช กรรมส ำหรั บ ห อผู้ ป่ ว ยใ นโรงพ ยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร” ของ คุณรุจิโรจน์
ใบมากโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
4. “การพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ต่ อ ก ารรั บ รู้ ค วามส ามารถข องต นเองใ นก าร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร พฤติ ก รรมก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
ของพ ยาบาลวิ ช าชี พ ป ระจำห้ อ งค ลอด แ ละ
ความพึงพอใจของผู้คลอดต่อการติดต่อสื่อสาร”
ของ ผศ.สุภาพ ไทยแท้ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย์
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5.“การศึกษาค่าสัดส่วนของปริมาณเกล็ด
เลือดตอ่ ข นาดปริมาตรของมา้ มทใี่ ช้ในการทำนาย
การเกิดเส้นเลือดดำโป่งพองในหลอดอาหารหรือ
กระเพาะอาหารของผู้ป่วยโรคตับแข็งที่ไม่เคยมี
ประวัติเลือดออกในทางเดินอาหารจากเส้นเลือด
ดำโป่งพองในระบบทางเดินอาหารในวิทยาลัย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล”
ของ นพ. ธีธัช อนันต์วัฒนสุข วิทยาลัยแพทย
ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล
4,000บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่เรื่อง...
	1.“ ก ารป รั บ เปลี่ ย นพ ฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
ประชาชนสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานและ
กลุ่มเสี่ยง”ของคุณสมพรใจสมุทรโรงพยาบาล
ลาดกระบังก รุงเทพมหานคร
	 2.	 “ผลการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพื่อ
ประเมินต่อมน้ำเหลือง paraaortic ในผู้ป่วย
มะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามเฉพาะที่” ของ

พญ.กันยรัตน์ กตัญญู วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล
	 3.	“เชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อน
ลวกในวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร
และวชิรพยาบาล” ของนพ.บุญชัย ทวีรัตนศิลป์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิร
พยาบาล
	 4.	“ผลการประเมินภาวะโภชนาการด้วย
แบบคดั ก รองภาวะทพุ โภชนาการผปู้ ว่ ยศลั ยกรรม
วิ ท ยาลั ย แ พทยศาสตร์ ก รุ ง เทพมหานครแ ละ
วชิ ร พ ยาบาลเปรี ย บเที ย บกั บ แ บบป ระเมิ น
ชนิด subjective global assessment (SGA)”
ของพ ญ.กมลรั ต น์  พิ บู ล ย์  วิ ท ยาลั ย แ พทย
ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
	 5. “ความชุกของความผิดปกติของเยื่อ
บุมดลูกในสตรีไทยที่เป็นมะเร็งเต้านม” ของ
พ ญ.ปรีญาพร จ ริ ะ ก ติ ติด ลุ วทิ ยาลัยแ พทยศาสตร์
กรุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล
	 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล
2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรได้แก่เรื่อง...
	 1.	 “ผ ลข องก ารใ ช้ โ ปรแกรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพเชิงบูรณาการต่อการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุข ภาพ
ในสตรีวัยทอง” ของ ผศ.วรุณวรรณ ผาโคตร
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อก ารุณย์
2.	“ป ระสิทธิผลของการสอ่ งไฟแบบความ
เข้มแสงสูง 2 ด้านพร้อมกันในทารกแรกเกิด
ตัวเหลืองที่ร่วมกับภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD”
ของ นพ.พยนต์  บุญ ญฤทธิ พงษ์  วิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพ ยาบาล	
	3.	“ก ารพฒั นาคณุ ภาพการพยาบาลก าร
จัดแ จกยาแบบrealtime”ของคุณทองดีจิตใส
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข
	4.	“ค วามปวดก ารจดั การความปวดก าร
รับรู้อุปสรรค และความพึงพอใจในการจัดการ
ความปวดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสัน
หลัง”ของอาจารย์จ ินตนาฤทธารมย์วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อก ารุณย์
	5.	“ ผ ลข องก ารน วดแ ละสุ ค นธบ ำบั ด
ต่อความเจ็บปวดในการคลอดของผู้คลอดครรภ์
แรก”ข องอาจารย์วารรี ตั น์จ ติ ต ถิ าวรว ทิ ยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์

HA

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ ของบุคลากร
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ความเป็นมา

	 ปี 2550 มีการตรวจสุขภาพบุคลากรในองค์กรจำนวน 178 คน พบว่าม ีกลุ่ม
เสี่ยง37รายBMIเกิน21รายกลุ่มปกติ120 รายและทดสอบความสมบรูณ์ทาง
กายจำนวน200คนพบว่าม ีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมากคิดเป็นร้อยละ 3.74 เกณฑ์ด ีคิด
เป็นร้อยละ35.83 เกณฑ์ปานกลางคิดเป็นร้อยละ45.54 เกณฑ์ต ่ำค ิดเป็นร้อยละ7.49
	 จัดท ำโครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้ก บั บ คุ ลากร จำนวน50ค นเป็น
ครั้งแรกในการจัดอบรมจะต้องมีการกระตุ้นจึงจัดกิจกรรมรวม13ครั้งผลลัพธ์ระดับ
น้ำตาลในเลือดลดลงร้อยละ54.5ระดับไขมันในเลือดลดลงคิดเป็นร้อยละ62.5ระดับ
ไตรกรีเซอไรค์ลดลงร้อยละ81.82BMI ลดลงร้อยละ93.94มีคะแนนความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ79
	จากการศึกษาวิจัยประสิทธิผลของโครงการการส่งเสริมการออก
กำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและการรับรู้ภาวะสุขภาพของบุคลากร มีบุคลากร
ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน45คน โดยการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3วันๆ ละ
30 นาที เป็นเวลาต่อเนื่องกัน3 เดือนผลลัพธ์ พบว่าสมรรถภาพทางกายด้านน้ำหนัก
ตัวBMI เปอร์เซ็นต์ไขมัน สภาพหัวใจขณะพัก และการใช้อ อกซิเจนแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ภาวะสุขภาพโดยรวมก่อน
และหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท ำให้เกิดชมรมรักษ์
สุขภาพ รพล.
	 ปี 2551 มีการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 80
คนรวม5ครั้งโดยจัดกิจกรรมตามแนวคิด3SelfและPromiseผลลัพธ์มคี ะแนน
การรับรู้ (Self-efficacy) ถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนฯ สูง 80 % การกำกับ
(Self-regulation)ตนเองเพิ่มเป็นร้อยละ82.5การดูแลตนเอง(Self-c are)เพิ่มข ึ้น 80%
BMI ลดลง 92.11% ความดันโลหิตสูงลดลงเป็นป กติ75% มีพฤติกรรมการกินดขี ึ้น
91.25%
	 ปี2552ได้ขยายโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯไปสู่ประชาชนจำนวน50คน
ผลลัพธ์พ บวา่ เกิดผ ลการเปลีย่ นแปลงทางกายแ ละจติ ล กั ษณะของกลุม่ เป้าห มายทเี่ พิม่ 
ขึ้นกว่าก ่อนการเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ความสามารถในการดูแลสุขภาพโดยรวมมีผู้ที่
คะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ96ส่วนการกำกับสุขภาพตนเองมีผทู้ ี่คะแนนเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ84 และการดูแลสุขภาพตนเองมีผู้ที่คะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ92 และ
ตัวแปรผลลัพธ์ที่บรรลุตามเป้าหมาย มคี ่าดัชนีมวลกายลดลงก่อนเข้าร่วมกิจกรรม คิด
เป็นร้อยละ93.33มีค่าค วามดันโลหิตล ดลงเป็นป กติคิดเป็นร้อยละ50มีพ ฤติกรรมการ
รับประทานอาหารออกกำลังก ายและอารมณ์ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ77.06และมีความ
พึงพอใจในระดับม ากคิดเป็นร้อยละ98
	สำหรับก ารดำเนินงานตอ่ ไปค วรมกี ารจดั เวทีแ ลกเปลีย่ นเรียนรแู้ ละมกี ารประเมิน
สุขภาพเป็นระยะๆ เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

กลุ่มบุคลากร รพล.

ก่อน-หลัง อบรม
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กิจกรรมการศึกษาด้านการแพทย์และพยาบาล

ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ วพบ.
ค่ายที่ใครๆ ก็อยากเข้า

	ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ วพบ. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา
2543 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
เฉพาะมัธยมศึกษาปีที่5 และ6 ค่ายนี้เกิดขึ้นด ้วยความตระหนักของ
สโมสรนักศึกษาแพทย์ ถึงการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียม
ความพร้อมสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะเข้าศึกษาวิชาชีพ
แพทย์ วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ
แนวทางการเรียนและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาแพทย์ ในลักษณะ
ของการจำลองชวี ติ น กั ศ กึ ษาแพทย์บ างสว่ นให้น กั เรียนได้ท ดลองใช้ช วี ติ 
ในระยะเวลา3วัน2คืนซึ่งจะประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีโดยรูป
แบบของกิจกรรมประกอบด้วย การดูการสาธิตLabGrossAnatomy
และHistologyที่คณะวิทยาศาสตร์พญาไทการสาธิตหัตการเบื้องต้น
โดยนักศึกษาแพทย์ระดับค ลินิกเช่นการใส่เฝือกการเย็บแผลการเดิน
ward ในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อสังเกตการณ์ การปฎิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ และเพื่อให้นักเรียนได้ลองใช้ชีวิตแบบนักศึกษา
แพทย์ ที่ต้องปฎิบัติงานทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน หรือต้องอยู่
เวรจนดึกดื่น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสันทนาการโดยนักศึกษาแพทย์
รุ่นพี่ เพื่อให้น้องๆ ได้ผ่อนคลายความเครียดและความเหนื่อยล้า
ซึ่งเด็กๆก็จะร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน
	ในปีที่ผ่านมา(ปีการศึกษา2552)ได้ก ำหนดจัดโครงการระหว่าง
วันที่16-18ตุลาคม2552โดยมผี ู้เข้าร่วมโครงการจำนวน120คนจาก
ผูส้ มัครทงั้ หมดกว่าพ นั ค นซ งึ่ จ ากการประเมินค วามคดิ เห็นข องผเู้ ข้ารว่ ม
โครงการพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการเห็นว ่าโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้วิธี
การสอนและรปู แ บบชวี ติ ก ารเป็นน กั ศ กึ ษาแพทย์แ ละปลูกฝ งั ท ศั นคติท ดี่ ี
ต่อก ารเป็นแ พทย์ในระดับม ากทสี่ ดุ แ ละมคี วามพงึ พ อใจตอ่ ก ารอำนวย
ความสะดวกและการดแู ลของนกั ศ กึ ษาแพทย์รนุ่ พ ใี่ นระดับม ากทสี่ ดุ เช่น
กัน และเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์
ของชวี ติ น กั ศ กึ ษาแพทย์ม ติ รภาพระหว่างพนี่ อ้ งต ลอดจนความประทับ
ใจในการเข้าค ่ายเปิดเสื้อกาวน์และช่วยให้ใช้เป็นแ นวทางในการตัดสิน
ใจเลือกสาขาวิชาที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาได้
	สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครและDownloadใบสมัครได้จากwebsitewww.o pengown.comซึ่งในปีนี้จัด
เป็นครั้งท ี่11กำหนดจัดระหว่างวันที่15-17ตุลาคม2553แล้วพบกัน
ในค่าย(เปิดเสื้อกาวน์)นะคะ
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สถิติ

จำนวนผู้ป่วยจำแนกตามสิทธิการรักษา

6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2553
ผู้ป่วยนอก จำแนกตามสิทธิการรักษา 6 เดือนแรก
ประเภทสิทธิการรักษา
1. ทั่วไป (เงินสด)
2. ประกันสังคม
3. ประกันสุขภาพ
4. จ่ายตรง (กรมบัญชีกลาง)
5. จ่ายตรง (กทม.)
6. ต้นสังกัด (อื่นๆ)
รวมทั้งหมด

จำนวน (ครั้ง)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

625,734
239,571
765,911
165,691
71,281
168,978
2,037,166

284,559,125
106,017,970
329,592,345
654,455,520
179,181,984
153,644,963
1,707,451,907

ผู้ป่วยใน จำแนกตามสิทธิการรักษา 6 เดือนแรก
ประเภทสิทธิการรักษา
1. ทั่วไป (เงินสด)
2. ประกันสังคม
3. ประกันสุขภาพ
4. จ่ายตรง (กรมบัญชีกลาง)
5. จ่ายตรง (กทม.)
6. ต้นสังกัด (อื่นๆ)
รวมทั้งหมด

จำนวน (ครั้ง)

ค่าใช้จ่าย (บาท)

69,519
11,484
267,079
5,152
1,545
70,234
425,013

117,722,842
94,853,051
662,071,266
284,189,562
44,652,555
93,472,449
1,296,961,726
Healthy Bangkok
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รั้วสำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์เตรียมความพร้อม
แผนพัฒนาโรงพยาบาลในสังกัด
นพ.สราวุ ฒิ สนธิ แ ก้ ว
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก การแพทย์
กรุงเทพมหานครแจ้งว่า เมื่อวัน
อังคารที่ 13 กรกฎาคม 2553
เวลา 09.30 น. รองผู้ว่าราชการ
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร ( พ ญ .
มาลินี สุขเวชชวรกิจ) ได้เดินทาง
ต ร ว จ เ ยี่ ย ม โ ร ง พ ย า บ า ล
เวชการุ ณ ย์ รั ศ มิ์ โรงพยาบาล
ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และ
โ ร ง พ ย า บ า ล สิ ริ น ธ ร เ พื่ อ
รั บ ฟั ง แผนพั ฒ นาโรงพยาบาล
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
พร้ อ มทั้ ง เยี่ ย มบุ ค ลากรของ
โรงพยาบาลและเยี่ ย มชมสถานที่ เ พื่ อ ร่ ว มให้ ค วามเห็ น และนำไปกำหนด
นโยบายต่อไปโดยมีผู้บริหารสำนักการแพทย์ และโรงพยาบาลดังกล่าวให้การ
ต้อนรับ

สำนักการแพทย์ร่วมแสดง
ความยินดีกับสำนักอนามัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2553 ณ ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 สำนักอนามัย รองผู้อำนวยการ
สำนักการแพทย์ (นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์) พร้อมด้วย
เลขานุการสำนักการแพทย์ (นางจอมใจ สำราญทรัพย์)
เป็ น ตั ว แทนมอบดอกไม้ แ ก่ นางมนทิ ร า ทองสาริ
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก อนามั ย เนื่ อ งในโอกาสวั น ครบรอบ
วันสถาปนาสำนักอนามัย 36 ปี

โครงการอาสาสมัครโรงพยาบาล
(Yellow Birds)
นายแพทย์ประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ ตรวจเยี่ยมการทำงานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ อาสาสมัคร
โรงพยาบาลฯ (Yellow Birds) ซึ่งเป็นประชาชน จากพื้นที่รอบๆ โรงพยาบาลร่วม
เป็นอาสาสมัคร รวมถึงคุณสุคนธวา (น้องใหม่) และคุณสมชาย เปรมประภาพงษ์
(เสนาโค้ก) ดารานักแสดง ร่วมเจตนา และปณิธาน“ทำดีทำด้วยใจ เพื่อคนไข้รพจ.”
เป็นการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมาให้บริการแก่ผ้ปู ่วย ผู้มาใช้บริการ
ตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักข่าว
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เพื่อนำกิจกรรมดีๆ ของอาสาสมัครในโครงการ “เจริญ
กรุงใส่ใจ ห่วงใยดุจญาติ” ไปบอกต่อ
ทั้งนี้โครงการ Yellow Birds เป็นโครงการที่ชนะการประกวดของ กระทรวง
มหาดไทย ประเภทนวัตกรรมท้องถิ่นที่เป็นบริการสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต
ซึ่งจะรับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อม
ทั้ ง จั ด บู ธ แสดงผลงานในงานมหกรรมนวั ตกรรมท้องถิ่ นแห่ง ชาติ ในเดื อ น
กรกฎาคมนี้ ที่ไบเทคบางนา

ที่ปรึกษา นายสราวุฒิ สนธิแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายสมพงษ์ วงศ์ปัญญาถาวร รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายสามารถ ตันอริยกุล
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายสุรนิ ทร์ กูเ้ จริญประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นายชัยวัน เจริญโชคทวี นายพิชญา นาควัชระ นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า

นายประพาศน์ รัชตะสัมฤทธิ์ นายพิพฒั น์ เกรียงวัฒนศิริ นายสมชาย จึงมีโชค นายชาลี วชิรศรีสนุ ทรา นายชูวทิ ย์ ประดิษฐ์บาทุกา นางดลยา สุขสมปอง
บรรณาธิการอำนวยการ นางสาวกนิษฐา ชิมะบุตร ผู้อำนวยการกองวิชาการ
บรรณาธิการบริหาร นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี นางฉวีวรรณ สรรพมงค์
กองบรรณาธิการ นางปาริชาติ กัลยาณมิตร นางสมพร คุ้มแคว้น นางสาวพรเพ็ญ จำรูญรัตน์ นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่ นางสานันท์ เสรีประยูร
นางสาวพรพิไล ตันติลีปิกร นางสาวณัฎฐ์พิมล ภาเภา นางสาวแพรสีดา เจริญยิ่ง

