บรรณาธิการ
สวัสดีสมาชิก“สารสำนักการแพทย์” ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 4
เป็นฉบับสุดท้ายของปีงบประมาณ 2553 แต่เนือ้ หาและคุณภาพ
คับแก้ว ท่านผู้อ่านจะได้พบกับเบื้องหน้าเบื้องหลัง งานรับ
เสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรศั มิฯ์ ทีส่ ำนักการแพทย์
ได้รับเสด็จในโครงการ “เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก”
และพบกับ “การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบรูเดียว”
ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ในการผ่าตัดทางนรีเวช พร้อมภาพ
บรรยากาศงานกี ฬ าสั ม พั น ธ์ สำนั ก การแพทย์ ปี 2553
และมี โ ครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รบริ ห ารการแพทย์ แ ละ
สาธารณสุขรุ่นที่ 3 มาฝากกันพร้อมเรื่องราวดีๆ มีคุณภาพ
อีกมากมาย

กองบรรณาธิ ก ารยิ น ดี เ สมอที่ จ ะรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
หรือข้อติชมจากท่านผู้อ่านทุกท่าน และสามารถติดตามสาร
สำนักการแพทย์ได้ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

แพทย์หญิงกนิษฐา ชิมะบุตร
บรรณาธิการ
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เบื้องหน้า เบื้องหลัง... งานรับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ
06 หมอในบ้าน
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบรูเดียว
มาตรฐานใหม่ในการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
09 Hello Research
นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทย
10 ส่งเสริมสุขภาพ
กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ปี 53
ใบเสร็จที่ซื้อผลิตภัณฑ์เนสท์เล่มีค่า

12 ครูเคท
พ่อแม่ไทยๆ เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่ง
ภาษาอังกฤษ

14 20

14 HR Corner
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารการแพทย์
และสาธารณสุข รุ่นที่ 3 (บพส.3)

19 สถิติ
สถานการณ์โรคระบาด

15 HA
ความก้าวหน้าการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

20 รั้วสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานครจัดงานความร่วมมือ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขโรงพยาบาล
ทั่ว กทม.

16 กิจกรรมการศึกษาด้านการแพทย์
และพยาบาล
17 นวัตกรรมทันโลก
การผ่าตัดเพิ่มความสูง
18 เก็บเอามาเล่า
อยู่อย่างผู้สูงอายุที่มีความสุข
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คุยกับผู้บริหาร

การดูแลมารดาและทารก

ในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
โดย นพ.สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

	เรื่องมารดาและทารกเป็นเรื่องสำคัญมากในการดูแลสุขภาพของประชาชน
เป็นจ ดุ เริม่ ต น้ ข องอนาคตของสงั คมส ำนักก ารแพทย์กรุงเทพมหานครได้ต ระหนัก
ถึงความสำคัญนี้ จึงได้มีนโยบายในการดูแลมารดาและทารก โดยโรงพยาบาล
ในสังกัดไ ด้มีการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงต่างๆดังนี้

1.ใ นช่วงก่อนการตั้งครรภ์

ได้ม กี ารจดั ก จิ กรรมให้ค วามรใู้ นสถานศกึ ษา โรงเรียนและชมุ ชนตา่ งๆ
โดยส่วนใหญ่ให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาการตามวัย เรื่องเพศศึกษา 
การป้องกันภ ัยทางเพศ การคุมกำเนิด ตลอดจนเรื่องสุขภาพต่างๆ และเรื่อง
ยาเสพติด แอลกอฮอล์ การบรรยายเรื่อง EQ เพื่อลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นดังเช่น 
	
วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาลได้จัด
โครงการอบรมการสอนเพศศึกษาสำหรับครู การสอนการปรับตัวเข้าสู่
วัยรนุ่  พฤติกรรมทเี่ หมาะสมท ี่ รร.เบญจมบพิตร รร.จ นั ทรสโมสร รร.วดั เทวราช
กุญชร เป็นต้น โครงการจัดสัมมนาอาสาสมัครชุมชนเรื่องการตั้งครรภ์
ที่มีความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลตากสินได้ จัดโครงการป้องกันภัยวัยโจ๋
โครงการไขปัญหาจิตวิทยาวัยรุ่นกับสถานการณ์ทางเพศใน รร.วัดเศวตฉัตร
รร.วัดสุทธาราม เป็นต้น 
	
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ได้จัดโครงการการส่งเสริม
สุขภ าพในชุมชนมาตานุสรณ์


	
2.ในช่วงการตั้งครรภ์

 ได้มีการจัดทำแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ขั้นพื้นฐานของสถาน
บริการในสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อให้การดูแลไปในทางเดียวกันและ
ครอบคลุม โดยมกี ารกำหนดให้ม กี ารฝากครรภ์อ ย่างนอ้ ย 7 ครัง้ แ ละในครัง้ แ รก
ก่อน 12 สัปดาห์แ ละสามารถฝากครรภ์ใน 3 ครัง้ แ รกทศี่ นู ย์บ ริการสาธารณสุข 
สำนั กอ นามั ย และในร ายที่มีความเสี่ยงก็ จะส่ง ต่อ ไปยังโรงพยาบาล
ในการให้บริการที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้เริ่มดำเนินในส่วนของโรงเรียน
พ่อแม่ด้วยความร่วมมือจากโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์
ส่ ว นก ารบ ริ ก ารใ นช่ ว งฝ ากค รรภ์ ข องโ รงพยาบาลในสั ง กั ด
สำนักการแพทย์ ได้มีการจัดไว้อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพโดยมีการ
เตรียมพร้อมทั้งเรื่องผู้ตั้งค รรภ์ ตลอดจนสามีและครอบครัว และเตรียมการ
ถึงช่วงหลังคลอดและการเลี้ยงดูทารกแรกเกิด การให้นมแม่และสุขภาพ
ของทารกได้มีการจัดตั้ง รร.พ่อแม่ในทกุ โรงพยาบาลและในบางโรงพยาบาล
ได้มีการดำเนินการในชุมชนด้วยโดยมีการจัดโครงการแม่อาสา ซึ่งจะ
ได้รับการอบรมในโรงพยาบาลเพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจน
หลังคลอดและการดูแลทารก




 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ในช่วงการคลอดจะดำเนินในแนวทางของ
“สายสัมพันธ์แม่ลูก” “ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย” และได้เน้นในเรื่องการ
ให้นมแม่กับลูก


	
4.ในช่วงหลังคลอด

 ท างโรงพยาบาลใ นสั ง กั ด ส ำนั ก ก ารแ พทย์ ไ ด้ มี ก ารจั ด บ ริ ก าร
เพื่อให้เกิดกระบวนการของครอบครัว โดยมีพ่อแม่ลูกที่จะอยู่ด้วยกัน
การให้นมแม่แก่ทารก และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะพยาบาล
ได้ม กี ารคดิ น วัตก รรมตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกบั ก ารพยาบาลทารก การให้ค วาม
อบอุน่ ท ารก การให้น มแม่ การสง่ เสริมสุขภ าพมารดาและทารกเป็นจ ำนวน
มากและในแต่ละโรงพยาบาลได้มีเวทีที่จะจัดแสดงนำเสนอนวัตกรรมนั้น
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างโรงพยาบาล
 ในชว่ งทอี่ อกจากโรงพยาบาลไปแล้วก จ็ ะมกี ารนดั ท งั้ ม ารดาและทารก
มาตดิ ตามทงั้ ในแง่ส ขุ ภาพ การเลีย้ งทารก การให้น มแม่ต ลอดจนมโี ครงการ
ที่ไปเยี่ยมบ้านและแม่อาสาในชุมชนที่จะร่วมดูแล
 จากนโยบายและการดำเนินการข้างต้น  โรงพยาบาลในสังกัด
สำนักการแพทย์ได้เข้าร่วมรับการประเมินโรงพยาบาลสายใยรักและอยู่
ในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของสำนักการแพทย์ ซึ่งในขณะนี้
มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินของโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ โรงพยาบาลกลาง
นอกจากนั้นทางสำนักการแพทย์ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการเครือข่าย
สุ ข ภาพม ารดาแ ละท ารกเพื่ อ ค รอบครั ว ข องเด็ ก แ ละเยาวชนไ ทยใ น
พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งมีแผนครอบคลุมด้านป้องกัน
การคลอดกอ่ นกำหนด ตลอดจนปอ้ งกันภ าวะแทรกซ้อนและดแู ลรกั ษา ฟืน้ ฟู 
โรงพยาบาลทงั้  9 แห่งได้ด ำเนินก จิ กรรมตา่ งๆ และได้รบั พ ระมหากรุณาธิคณุ 
จากพระเจ้าวรวงศเ์ ธอพระองค์เจ้าศ รีรศั มิพ์ ระวรชายาทรงเสด็จต ดิ ตามงาน
ในโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักการแพทย์ คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ และ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

3.ในช่วงการคลอด

 ขณะนี้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้งหมดมีความสามารถ
ในการดูแลและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรงพยาบาล
ในร ะดั บ  3 00 เตี ย งขึ้ น ไ ปจ ะมี อุ ป กรณ์ ท างการแ พทย์ แ ละบุ ค ลากร
ไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลที่มีความสามารถและประสบการณ์อย่างสูง 
ส่วนโรงพยาบาลในระดับเล็กหากมีปัญหาในการบริการก็จะสามารถส่งต่อ
ไปยังระดับใหญ่ได้ โดยมีแนวทางการส่งต่อซึ่งทางสำนักการแพทย์ได้จัดให้
มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ
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งานรับเสด็จพระเจา้ วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ ศรีรัศมิ์ฯ
โดย พญ.เลิศลกั ษณ์ลลี าเรืองแสง
รองผอู้ ำนวยการฝา่ ยการแพทย์โรงพยาบาลตากสิน
	 โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็ก และเยาวชนไทย ใน
พระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระดำริของพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ทรงรับทราบถึง
ปัญหาทารกคลอดก่อนกำหนด  ว่าเป็นปัญหาสุขภาพของเด็กแรกเกิดในด้านต่างๆ เช่น การหายใจ 
การได้ยิน การมองเห็นเสี่ยงต่อการพิการหรือเสียชีวิต จากความไม่พร้อมของร่างกายเด็ก ต้องมีทีม
แพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเครื่องมือท างการแพทย์ ค่าใช้จ่ายสูง โรงพยาบาล 9
แห่งของสำนักการแพทย์ ได้เข้าร่วมในโครงการนี้ ตั้งแต่ปี 2551 ในครั้งนี้เมื่อท รงมีพระดำริจะติดตาม
ผลงานของเครือข่ายฯ สำนักการแพทย์จ ึงได้เลือกโรงพยาบาลตากสินให้เป็นสถานที่รับเสด็จเนื่องจาก
มีความพร้อมในเรื่องผลงาน เราได้รับรางวัล มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งค รอบครัวระดับทอง
และโรงพยาบาลตากสินเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ด้านเวชศาสตร์
มารดาและทารก

หารือเรื่องผลงานที่จะนำเสนอและหน่วยงาน ที่จะเยี่ยม
 แก่ ห้องคลอด หออภิบาลทารกแรกเกิด คลินิกกระตุ้น
ได้
พัฒนาการ รวมทั้งเปิดประชุมวิชาการ กับเส้นทางเสด็จ
ซึ่งจะดูวกวน เนื่องจากต้องเสด็จทั้ง 2 อาคาร ผ่านทาง
เชื่อมอาคารตากสินและอาคารเก่า เดินกันหลายรอบกว่า
จะลงตัว ต้องคำนึงถ ึงความสะดวกในการติดตามงานและ
ความปลอดภัย

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ...... ทำงานแข่งกับ
เวลา

	 ก รรมการฝ่ า ยป ระชุ ม วิ ช าก ารแ ละนิ ท รรศการ 
นำทมี โดยรองผอู้ ำนวยการฝา่ ยการแพทย์ จัดเตรียมผลงาน
งานนี้ถือเป็นโจทย์ยาก
ของโรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ เตรียมโครงการ
	 ด้วยโรงพยาบาลตากสินกำลังอยู่ในช่วงที่จะมีการรื้อถอนอาคารเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่  ประชุมเนื้อหาวิชาการและผู้เข้าประชุม ช่วยกันคิดรูปแบบ
การปรับปรุงพื้นที่อาคารเก่าคงไม่ใช่แนวคิดหลัก ท่านผู้อำนวยการ พญ.กิตติยา ศรีเลิศฟ้า ได้ให้ นิทรรศการให้ดูดี เสนอผลงานที่โดดเด่นสมพระเกียรติ  
นโยบายและให้กำลังใจกับบุคลากรคนทำงานว่า สำคัญที่สุดคือ เนื้องาน ซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องมี  กรรมการฝ่ายสถานที่ นำโดยรองผู้อำนวยการ
ผลงานด้านมารดาและทารกที่จะนำเสนอเป็นรูปธรรม  ที่เหลือเป็นเรื่องของการจัดระเบียบ ความ ฝ่ายบริหาร ต้องมีการปรับปรุงพื้นที่หลายส่วน ตั้งแต่
เรียบร้อย  5 ส และพลังใจที่จะได้ม ีโอกาสชื่นชม พระบารมีได้รับประทานเกียรติบัตร ได้รับประทาน การตัดแต่งต้นไม้ นอกอาคาร  ลานลีลาวดีที่ใช้ ทำพิธี 
ฉายพระรูปร่วม เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ ในชีวิตราชการ
สั ก ก าระ พ ระบรมร าช านุ ส าวรี ย์ พ ระเจ้ า ตากสิ น แ ละ
พระพุ ท ธพ ากู ล รั ง สฤษดิ์  ซ่ อ มบ ำรุ ง ลิ ฟ ท์ เพื่ อ ค วาม
ช่วงเตรียมการ...เบื้องหลังความสำเร็จ
ปลอดภัย  เปลี่ยนผ้าม่านห้องประชุมเก่าให้เหมาะสมกับ
 ท า่ นผอู้ ำนวยการได้เตรียมการในเรือ่ งการแบ่งงานและกำลังค นในดา้ นตา่ งๆได้
 น ำเสนอกรรมการ การเปิดประชุมวิชาการและห้องประทับรับรองซึ่งใช้ห้อง
ชุดใหญ่ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งเป็นชุดระดับผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล หน่วยงานจัดระเบียบรื้อตู้โต๊ะ
ประกอบด้วยบุคลากรจากสำนักการแพทย์ และสำนักต่างๆ ที่จะประสานขอความร่วมมือ และจัดต ั้ง ที่ดูรกหูรกตาออกบ้าง แต่งต ัวด้วยเสื้อผ้าใหม่ เช่น ผ้าม่าน 
กรรมการระดับโรงพยาบาลเป็นฝ่ายต่างๆ 14 คณะ รวม 170 คน แบ่งความรับผิดชอบกันในแต่ละชุด พรมปูพื้น ทาสีอาคารและเคาน์เตอร์ใหม่ 
ทีมบริหารได้เชิญผู้จัดการเครือข่ายฯ นพ.ธราธิป โคละทัต และทีมของวังศุโขทัย มาปรึกษา  ก รรมการฝา่ ยความปลอดภัยได้รบั ค วามรว่ มมอื จ าก 
4

Healthy Bangkok

นโยบายสู่ความสำเร็จ

สน.สมเด็จเจ้าพระยา ตำรวจนครบาลกองราช
องครักษ์และอื่นๆ  กรรมการฝ่ายพิธีการประสาน
กับกองพระราชพิธี กรมโยธาธิการ จัดทำรายชื่อ
ผู้เข้ารับเกียรติบัตร ผู้เข้าร่วมฉายพระรูปต้อง
พิ จ ารณาค วามเหมาะส ม บางท่ า นมี เหตุ ใ ห้ 
ต้ อ งถ อนชื่ อ อ อกเ พราะเ จ็ บ ป่ ว ยมี ก ารป รั บ ชื่ อ กั น
หลายรอบกว่าจะได้ผลสรุปและออกเป็น  ผังการฉาย
พระรูปและผังที่นั่ง การเชิญแขกมาร่วมงานมีการติด
โบว์ แ ยกป ระเภท ใ นวั น พิ ธี ต้ อ งจั ด สรรก ำลั ง ค นใน
แต่ละจุดแยกกันชัดเจน เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนไหวหรือ
วุ่นวายของผู้คนในช่วงที่พระองค์ห ญิงเสด็จ
 อีกส่วนที่สำคัญคือการวางแผนดูแลผู้ป่วยในวัน
รั บ เสด็ จ  เนื่ อ งจากโรงพ ยาบาลต ากสิ น มี ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
ผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 2,000 คน ต้องมีการจัดช่อง
ทางพิเศษ ห้องตรวจพิเศษให้ผู้ป่วยเข้าทางด้านหลัง
โรงพยาบาล รวมทั้งจัดพื้นที่สำหรับประชาชนที่เข้าเฝ้า
รับเสด็จ อาคารหอพักพยาบาลเป็นอีกส่วนหนึ่งที่แม้ไม่ได้
อยู่ในพื้นที่พิธีการแต่ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นจุดอันตราย เพราะ
สามารถมองเข้ามาในอาคารเส้นทางเสด็จ  ท่านผู้กำกับ
ข อให้เก็บผ า้ ท ตี่ าก ปิดป ระตู หน้าต่าง ใครจะรบั เสด็จก รุณา
ลงจากตึกมาอยู่ในพื้นที่ที่จัดให้

ในวันพระราชพิธี
1ก รกฎาคม2553



พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ  ทรงเสด็จมาถึงก่อนเวลา
ซึ่งไม่มีปัญหาทุกอย่างพร้อมหมดแล้วท่านผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธ์  บริพัตร และ
ผอ.กิตติย า เป็นผูร้ายงานตัวและนำสู่พิธีการ 2 ชั่วโมง
ที่ ผ่ า นไ ปท รงใ ช้ เวลาที่ โรงพ ยาบาลตากสิ น ในก าร
เยี่ ย มเยี ย นหน่ ว ยง านต่ า งๆอย่ า งคุ้ ม ค่ า ก่ อ นเสด็ จ
ขึ้นรถพระที่นั่งกลับพระองค์หญิงทรงมีพระดำรัสด้วยความห่วงใย “คงเหนื่อยกันนะกับการจัดงาน”
พวกเราได้แต่อมยิ้มด้วยหัวใจพองโต  “เหนื่อยมากๆ แต่คุ้มสุดๆ” ชาวโรงพยาบาลตากสิน
ต่างรู้ สึ ก ปิ ติ ตื้ น ตั น ที่ ไ ด้ มีโอกาสชื่ น ชมพระบ ารมี อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง  ภ าคภู มิ ใ จกั บ ภ าพงานที่งดงาม
สมพ ระเกี ย รติ ป ระทั บ ใ จกั บ น้ ำ พ ระทั ย ที่ ท รงเมตตาห่ ว งใยไม่ ท รงถื อ พ ระองค์  ท ราบม าว่ า
พระองค์ห ญิงได้มีพระดำรัสว่าจะมาเยี่ยมชุมชนอีกงานนี้ผ่านความสำเร็จลุล่วงอย่างยอดเยี่ยม
ท่านผู้อำนวยการได้รับคำชื่นชมจากผู้จัดการเครือข่ายมารดาและทารกฯ ผู้บริหารกรุงเทพ
มหานคร นำชอื่ เสียงให้ก บั ส ำนักก ารแพทย์ในฐานะเจ้าภ าพหลักข องงานน ี้ จากผลงานวนั น ไี้ ม่วา่ งานไหน
ไม่มีถอย ตากสินรวมใจ เราทำได้..... : Together       we can

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีการพัฒนางานด้านอนามัยแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องมาตลอด
เน้นการตัง้ ครรภ์คณุ ภาพให้ลกู เกิดรอดแม่ปลอดภัย การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่ การเลีย้ งดูเด็กให้มโี ภชนาการ
และพัฒนาการที่สมวัยรวมทั้งการเข้าสู่ชุมชนของโรงพยาบาลเพื่อสร้างชุมชนต้นแบบ ให้เป็นชุมชน
เข้มแข็งที่สามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นทำให้ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านการประเมินเป็น
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทองในวันที่ 22 กันยายน 2552
Healthy Bangkok
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“การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบรูเดียว”

มาตรฐานใหม่ในการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

โดย นพ.สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์

นพ.สนั ติ พงศ์ภณ
ั ฑารกั ษ์  เป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล
เจริ ญ กรุ ง ประชารั ก ษ์ สำนั ก การแพทย์ ก รุ ง เทพมหานคร
จบก ารศึ ก ษาจ ากค ณะแ พทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพ ยาบาล
วุฒิบัตรสูตินรีเวชกรรมจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ไ ด้ รับ ป ระกาศนี ย บั ต รก ารผ่า ตั ด ผ่ า นก ล้ อ งทางน รี เ วชจ าก
GiessenSchoolofEndoscopicSurgery, Germany พ.ศ. 2550
และได้เริ่มปฏิบัติงานในกลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ . 2547 จนถึงปัจจุบัน
การผ่ า ตั ด ผ่ า นก ล้ อ งท างน รี เ วช ในโรงพ ยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ เริม่ ขน้ึ เมือ่ ป 
ี 2536  ต่อเนือ่ งมาถึงปจั จุบนั 
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครที่สนับสนุน
และมอบหมายให้โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  เป็นศูนย์
ความเ ป็ น เ ลิ ศ ด้ า นก ารผ่ า ตั ด ผ่ า นก ล้ อ งปั จ จุ บั น มี ผู้ ป่ ว ย
ที่มารับการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ท่ีโรงพยาบาลเจริญกรุง
ประชารักษ์ปีละ200-300ร าย

นพ.สันติ พงศ์ภัณฑารักษ์

Qการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชคืออะไร

Aอวัยวะใกล้การเคีผย่าง ตัดโดยผ่ากนารกล้สออดงทเางครืน่อรีงเมวช ือแคละือ กกล้ารองผผ่า่าตัตัดดรผัก่าษานรโรคูแผลของเล็กอวัๆย วะขนาด 
ในอุ้งเชิงก ราน ซึ่งได้แก่ มดลูก รังไข่ ท่อน ้ำรังไข่ และ
5-10 มม. บริเวณผนังห น้าท้องแล้วทำการผ่าตัด 


โดยดภู าพบริเวณผ่าตัดผ่านจอภาพ สามารถทำการผ่าตัดท ดแทน การเปิดหน้าท้องได้เกือบทุกชนิด

Q ข้อดีของการผ่าตัดผ ่านกล้องคืออ ะไร

Aทำให้ผู้ปการ่วยฟผื้น่าตัตดัวแผละ่านกกลัล้บองไปเป็ทนำงาน
การผ่าตัดผ่านรูแผลเล็กๆ เมื่อขนาดแผลเล็ก การเสียเลือด และอาการปวดหลังผ่าตัดจ ะน้อย  
เป็นปกติได้เร็ว  ในการผ่าตัดใช้กล้องกำลังขยายสูงทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียด
ในการผ่าตัดได้ม ากขึ้น แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กจนบางครั้งอาจสังเกตไม่เห็นแผล
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หมอในบ้าน
1

1 แผลผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียว

2
2 แผลผ่าตัดผ่านกล้องแบบเดิม 4 จุด

Q โรคใดบ้างที่สามารถผ่าตัดผ่านกล้องได้

Aได้แก่ เนืปั้อจงจุอกบมันกดลูารกผ ่าถุตังดนผ้ำร่าังนไข่กล้ อเยืง่อทบางุโพรงนรีเวช มดลูสามารถ
ทดแทนการผ่าตัดเปิดหน้าท ้องได้เกือบทุกช นิด โดยโรคทพี่ บได้บ ่อย 
กเจริญผิดที่  เป็นต้น

Q การผ่าตัดผ ่านกล้องทางนรีเวชต้องเจาะแผลกี่รู

ความนิ
Aยกมคืารอผก่าารตัดผผ่าตั่านดผก่าล้นอกงล้ทอางงทนางรีเนวชรีเแวชบบแบบเดิมเทคนิ จะคตร้อูเงดีเยปิว ดรหูทรืี่ผอนัเทคนิงหน้คาซท่อ้อนง แผล (
3-4 รู  แต่เทคนิคใหม่ที่กำลังได้รับ
Single Incision laparoscopic 

surgery SIL) เป็นเทคนิคใหม่ในการผ่าตัดผ่านกล้อง  โดยลดจำนวนแผลลงเหลือเพียงตำแหน่งเดียวอยู่บริเวณสะดือ เมื่อ
แผลหายจะไม่ส ามารถสังเกตเห็นแผลได้เนื่องจากแผลจะม้วนเข้าไปอยู่ในสะดือ 

Q
การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชด้วยเทคนิครูเดียว สามารถทดแทนการผ่าตัด
ส่องกล้องแบบหลายรูได้หรือไม่
Aผู้ผ่าตัด เทคนิปัจจุคบกันารทั่วผโ่าลกตัดไผด้่ามนีกการล้อพงัฒรูเนาดียเว ทคนิถือคว่นาี้ไเป็ปนเรืเ่ทคนิอยๆค ใจหม่นสทามารถ
ี่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษ และความชำนาญของแพทย์
ทดแทนการผ่าตัดส่องกล้องแบบหลายรูได้เกือบ

ท กุ ช นิด แต่ก ารวจิ ยั เปรียบเทียบขอ้ ดี ข้อเสีย ยังม ไี ม่ม ากนกั แต่ก ระนัน้ ก ต็ ามถา้ เนื
 อ้ งอกหรือม ดลูกใหญ่ม าก หรือม พี งั ผ ดื มาก
อาจเป็นข อ้ จ ำกัดข องการผา่ ตัดน  ี้ แต่ท างโรงพยาบาลกเ็ คยทำการผา่ ตัดม ดลูกท ใี่ หญ่ป ระมาณระดับส ะดือน ำ้ ห นัก 1,200 กรัม 
มาแล้ว  
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หมอในบ้าน

Q
คุณหมอบอกว่าการผ่าตัดผ่านกล้องแบบรูเดียวเป็นเทคนิคใหม่ และต้องใช้
ความชำนาญเป็นพเิ ศษคณ
ุ หมอคดิ วา่ การผา่ ตัดแบบรเู ดียวมคี วามปลอดภัยหรือไม่
Aแล้ว ความจริงๆ เสี่ยแงล้จวากการการผ่าผตั่าดตัทดุกผอ่าย่นากงมล้ีคอวาม
เสี่ยงอยู่บ้าง เช่น บาดเจ็บต่ออวัยวะข้างเคียง  แต่ถ้าแพทย์มีความชำนาญ
งก็ไม่แตกต่างจากการผ่าตัดแบบเปิดแผลใหญ่แบบดั้งเดิม  ทางโรงพยาบาล

เจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีการผ่าตัดผ่านกล้องรูเดียวตั้งแต่กลางปี 2552 จนถึงปัจจุบันได้ให้การบริการผ่าตัดผ่านกล้อง
รูเดียวไปแล้วประมาณ 60 ราย โดยมีการผ่าตัดหลากหลาย เช่น การผ่าตัดมดลู
 ก (SIL TLH, LAVH,) เนื้องอกมดลูก (Myomectomy) ผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ (SIL Cystectomy, SO)  ผ่าตัดเส้นประสาทเพื่อลดความปวดในอุ้งเชิงกราน (SIL Presacral 
neurectomy) เป็นต้น ซึ่งท ี่ผ่านมาก็ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม โรงพยาบาลก็มีมาตรการที่จะดูแล
ผู้ป่วยให้ปลอดภั
 ยม ากที่สุด และมีการให้ข ้อมูลและคำปรึกษาแก่ผปู้ ่วยทุกรายก่อนได้รับการผ่าตัด เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดี
ที่สุด

Q
เป็นไปได้หรือไม่ว่าในอนาคตเราสามารถทำการผ่าตัดโดยที่ไม่มีแผลผ่าตัด
เลย

SAurgery )การ   บผ่าางตัแดห่แงบบเรียไก ม่มEีแ-NผลOTES 
ผ่าตัดภายนอกมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น NOTES  (Natural Orifice Trans-Endoscopic
โดยรวม คือการผ่าตัดส ่องกล้องชนิดที่ส่องเข้าไปตามรูเปิดที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติของ

มนุษย์เช่น ช่องคลอด ทวารหนัก ปากเป็นต้น ปัจจุบนั ม กี ารทดลองผา่ ตัดแ บบไม่มแี ผลผ่าตัดภ ายนอกเป็นผ ลสำเร็จแ ล้วห ลาย
ชนิดเช่น การกลืนก ล้องเพื่อผ่าตัดถุงน้ำดีอ อก การส่องกล้องตัดเนื้องอกของไตผ่านทางช่องคลอดเป็นต้น ซึ่งต ้องใช้อ ุปกรณ์
ราคาแพง และยังอยู่ในขั้นวิจัยศึกษาผลดีผลเสียอยู่จึงยังไม่เป็นที่แพร่ห ลายมากนัก

Q
เคยได้ยินมาว่าปัจจุบันมีการผ่าตัดโดยใช้หุ่นย นต์ คุณห มอคิดอย่างไรเกี่ยวกับ
เรื่องนี้
Aซึ่งควบคุ การมโดยผ่าแตัพทย์ดโดย ปใช้ัจจุหบุ่นันยเนต์ริ่ม ม(ีบRทบาท
obotic Surgery) จริงๆ แล้ว คือ การผ่าตัดผ่านกล้องโดยใช้แขนของหุ่นยนต์
มากขึ้นโดยมากใช้ในการผ่าตัดทางศัลยกรรม เช่นต่อมลูกหมาก แต่ปัจจุบัน

สามารถใช้ในการผา่ ตัดได้ห ลากหลายมากขนึ้  รวมถงึ ก ารผา่ ตัดท างนรีเวชดว้ ยแต่เนือ่ งจากตอ้ งใช้แ ขนใช้ห นุ่ ย นต์แ ละอปุ กรณ์
ประกอบอื่น ๆ ซึ่งต ้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีราคาแพงมากจึงยังไม่เป็นที่นิยมมากนักในปัจจุบัน
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นวัตกรรม

เพิ่มมูลค่าข้าวไทย
"ข้าวสินเหล็ก-ไรซ์เบอรี" แจ้งเกิดในตลาดข้าวเมื่อหลายปีก่อน และ
ได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ แต่การปรับปรุง
พั น ธุ์ แ ละก ารส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ใ ห้ ข้ า วไ ทยยั ง ต้ อ งก้ า วต่ อ ไ ป เพื่ อ ใ ห้ ทั น กั บ
การเปลี่ ย นแปลงข องโลก นั ก วิ จั ย ไ ทยจึ งคิ ด ต่ อ ยอ ด พั ฒ นาอ าหารเสริ ม
จากรำข้าว เพื่อสุขภาพของคนไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวนาไทย
"จะทำอย่างไรให้ผู้ป่วยเบาหวานได้กินข้าวอย่างมีความสุข และมีชีวิต
อยู่ยืนยาวอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกินยาหรือฉีดอินซูลินบ่อยๆ" ผศ.ดร.รัชนี 
คงคาฉุยฉาย นักวิจัยฝ่ายเคมีทางอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย
มหิดล กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง "นวัตกรรมผลงานวิจัย วช. สร้างมูลค่าเพิ่ม
ข้าวไทยสู่อาหารเพื่อสุขภาพ" ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เมื่อหลายปีก่อน รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์
วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะ 
ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อคนรักสุขภาพ
และผูป้ ว่ ยเบาหวาน คือ ข้าวสนิ เหล็ก และไรซ์เบอรี ล่าสุด รศ.ด ร.อ ภิช าติ ได้รว่ มกบั  
ผ ศ.ด ร.รชั นี พัฒนาอาหารเสริมล กู ก ลอนรำขา้ วจากรำขา้ วสนิ เหล็กแ ละขา้ วไรซ์เบอรี

"จากการทดสอบในหนูทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 
แล้วได้รับอาหารเสริมลูกกลอนรำข้าว ผลปรากฏว่าระดับน้ำตาลในเลือดของหนู
กลุ่มนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด และช่วยเพิ่มระดับอินซูลินในร่างกายด้วย เมื่อเทียบ
กับก ลุม่ ค วบคุม และไม่พ บวา่ ม คี วามเป็นพ ษิ ต อ่ ต บั แ ละไต จึงม นั่ ใจได้ว า่ ล กู ก ลอน
รำข้าวมีความปลอดภัยหากนำไปใช้กับคน" ผศ.ดร.รัชนี เผยผลการวิจัยในสัตว์
ทดลอง และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 โดย
ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำลังอยู่
ระหว่างการทดสอบประสิทธิภาพต่อเบาหวานชนิดที่ 2 ในสัตว์ทดลอง
ขณะเดียวกันนักวิจัยยังได้ศึกษาการออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งของ
สารสกัด จากรำข้าวสินเหล็กและไรซ์เบอรี โดยทดสอบเซลล์มะเร็งเต้านม
และมะเร็งลำไส้ในหลอดทดลอง พบว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและ
การเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งด ังก ล่าวได้ และกำลังข อทุนวิจัยเพื่อท ำการศึกษา
ต่อไปในระดับเนื้อเยื่อของสัตว์ทดลอง

ไม่เพียงเท่านั้น ทีมวิจัยยังได้ศึกษาวิจัยฤทธิ์ของ
น้ำมันรำข้าวในการบำบัดผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งเป็นอีก
โรคหนึ่งที่พบบ่อยในประชากรไทยและเป็นปัญหาสำคัญทาง
ด้านสาธารณสุขของประเทศไทย
"ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจะมีความทุกข์ทรมานมาก มี
อาการตับโต ม้ามโต เพราะมีธาตุเหล็กในร่างกายสูง และเม็ด
เลือดแดงอายุส นั้  แล้วเราจะทำอย่างไรให้ผ ปู้ ว่ ยเหล่าน มี้ อี าการดี
ขึน้  โดยไม่ต อ้ งกนิ ย าขบั ธาตุเหล็ก และไม่ต อ้ งถา่ ยเลือดบอ่ ย ซึง่ เรา
ก็พ บวา่ ในนำ้ มันรำขา้ วไรซ์เบอรีม สี ารตา้ นอนุมลู อ สิ ระสงู  น่าจ ะมี
ศักยภาพชว่ ยให้ผ ปู้ ว่ ยธาลัสซ เี มียม ภี าวะดขี นึ้ " ผศ.ด ร.รชั นี กล่าว
นักวิจัยได้ทดสอบสมมติฐาน โดยให้หนูที่ถูกกระตุ้น
ให้เป็นธาลัสซีเมียได้กินน้ำมันรำข้าวติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 
2 เดือน พบว่าหนูกลุ่มนี้มีปริมาณโคเอนไซม์คิวเทน โททัล
คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ
กับหนูก ลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงให้เห็นน้ำมันรำข้าวช่วยกระตุ้นให้
อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ด ีขึ้นและเริ่มเป็นปรกติม ากขึ้น
นอกจากนั้นยังพบว่าเกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตรส
(oxidative stress) ลดลงด้วย จึงมีแนวโน้มว่าน่าจะทำให้
เกิดการออกซิเดชันลดลงในผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ได้รับน้ำมัน
รำข้าวไรซ์เบอรีเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อ
แข็งแรงและทำงานได้ด ขี ึ้น
"ที่สำคัญเราพบว่าม้ามของหนูทดลองที่เป็นธาลัส
ซีเมียแ ละได้รบั น ำ้ มันรำขา้ ว มีข นาดลดลง แม้วา่ ย งั ไม่เท่าข นาด
ปกติ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าม้ามทำงานหนักน้อยลง เพราะเม็ด
เลือดแดงมีอายุยืนยาวขึ้น จึงมีเม็ดเลือดแดงมาให้ม้ามทำลาย
น้อยลง และช่วยให้ม้ามทำงานได้ด ีขึ้นด้วย" นักวิจัยเผย และ
อนาคตจะทำการทดสอบต่อในผู้ป่วยจริง
ผศ.ดร.รัชนี ย้ำว่า ข้าวไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ไปเป็นอาหารเสริมสุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และช่วยเพิ่ม
มูลค่าข ้าวได้อ ย่างมาก พร้อมกับเสนอแนะให้ช าวนาขายรำข้าว
ควบคู่กับการขายข้าวด้วย
อย่างไรกด็ ี รศ.อ ภิช าติ กล่าวเพิ่มเติมว ่า ความท้าทาย
ในการเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยคือ การสร้างความเข้าใจให้แก่
เกษตรกรถึงการเพิ่มมูลค่าข้าวเป็นยาหรืออาหารเพื่อสุขภาพ 
การปรับปรุงพ นั ธุข์ า้ วให้ได้ผ ลผลิตม ากเพียงพอตอ่ ค วามตอ้ งการ
นำไปใช้ในทางการแพทย์ รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค มีต้นทุนการผลิตต่ำและ
จำหน่ายได้ในราคาสูง
ขอบคุณที่มา:www.healthcorners.com
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ส่งเสริมสุขภาพ

กีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ปี 53

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานกีฬาสัมพันธ์ป ี 53
ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 53 โดยได้จัดพิธีปิดเมื่อวันเสาร์
ที่ 11 กันยายน 53 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(ศาลายา) ซึ่งในงานนี้สำนักการแพทย์ได้รับเกียรติจาก ที่ปรึกษา
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายแสงชัย สีมาขจร) เป็นประธานปิด
การแข่งขันงานกีฬาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์
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บทที่ 4
อยากให้ลูกเก่ง
ภาษาอังกฤษแต่พ่อแม่
ไม่เก่งจะทำอย่างไรดี

    พอ่ แมไ่ ทยๆ

เลี้ยงลูกอยา่ งไรใหเ้ กง่ ภาษาอังกฤษ
ตอนที่แล้วครูเคทแนะนำเทคนิคการสอนลูกให้เก่งภาษาอังกฤษแบบซึมซับเข้าไปเองโดย
ไม่รสู้ กึ ต วั สำหรับค ณ
ุ พ
 อ่ คุณแม่ท มี่ พ
ี นื้ ภ าษาองั กฤษดี ตอนนจี้ ะขอแนะนำเทคนิคส ำหรับ
คุณพ
 อ่ คุณแม่ท ภี่ าษาองั กฤษแม้ข นั้ พ
 นื้ ฐ านกค็ นื ค รูบาอาจารย์ไปหมดแล้ว อย่าเพิง่ ห มด
หวังนะคะ แม้พูดไม่เก่งแต่ก็สอนให้ลูกเก่งได้ค ่ะ

ก่อนอื่น

คุณ พ่อคุณแม่ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ
ต้องปรับตัวและปรับใจให้พร้อมก่อน
นั่นก็คือเลิกคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยาก ตนเองพื้นฐานน้อยเรียน
ม านอ้ ยหรอื เรียนไม่เก่ง จึงอ ยากให้ล กู เรียนภาษาองั กฤษให้เก่ง.... เพราะ
คำพูดเหล่านี้ คุณพ่อคุณแม่มักจะเผลอพูดให้ลูกได้ฟังบ่อยๆ โดยคิด
ไปเองว่าจะกระตุ้นให้ลูกรักภาษาอังกฤษ จำเอาไว้ว่าลูกไม้ย่อมหล่น
ไม่ไกลต้น หากพ่อแม่แสดงทัศนคติว่าตนเองเป็นคนไม่สู้และถอดใจ
กับการเรียนภาษาอังกฤษเสียแล้ว จะผลักดันอย่างไรลูกก็ไม่ดีไปกว่า
พ่อแม่หรอกค่ะ
ดังนั้น สิ่งที่พ่อแม่ควรทำก็คือ เปลี่ยนทัศนคติของตนเองใหม่ว่า
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตเหมือนกับการใช้โทรศัพท์มือถือ
หรือคอมพิวเตอร์ แรกๆ ยังไม่ช ินก็เงอะงะหน่อย แต่หากได้ลองใช้ไป
ใช้มาเดี๋ยวมันก็ใช้เป็น
อันดับแรก คุณพ่อคุณแม่ลองหัดเรียนภาษาอังกฤษไปกับลูกเสีย
เลย พ่อแม่สอนบ้าง ผลัดให้ลูกสอนบ้าง ผิดๆ ถูกๆ ไม่เป็นไร ด้วยวิธี
การงา่ ยๆ คอื ล องคอ่ ยๆ แทรกคำศพั ท์ภ าษาองั กฤษทบั ศ พั ท์เข้าไปเวลา
พูดค ยุ ก นั ด ว้ ยเรือ่ งสพั เพเหระในครอบครัว ตัวอย่างบทสนทนาในบา้ นคน
ไทยทั่วๆไป เช่น พ่อคุยกับลูกตอนกลับจากโรงเรียน
พ่อ : (แบบเดิมๆ) เป็นไงลูก วันนี้มีการบ้านมั้ย
(ลองแบบใหม่) How are you? ไง วันน ี้มี homework มัย้ ลูก
ลูก : ก็มีการบ้านเลขกับอังกฤษ
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ครูเคท

โดย ดร.เนตรปรียา
มุสกิ ไชย ชุมไชโย (ครูเคท)
Website: krukate.com,
email: krukate@hotmail.com

พ่อ : (แบบเดิมๆ) งั้น ลูกรีบไปอาบน้ำอาบท่า กินข้าวแล้วรีบทำการบ้านนะลูก
(ลองแบบใหม่) งั้น ลูกรีบไปอาบน้ำก่อน พอกิน dinner แล้วกร็ีบทำ homework
นะลูกนะ
แม่คุยกับลูกตอนไปช้อปปิ้ง
ลูก : แม่ หนูขอลองดูชุดนไี้ด้ป่ะ
แม่ : (แบบเดิมๆ) เฮ้อ.. ซือ้ ช ดุ อกี แ ล้ว มีตง้ั เยอะแล้วแบบน้ี แม่วา่ ต วั นม้ี นั สน้ั ไปหน่อย
(ลองแบบใหม่) เฮ้อ.. ซื้อชุดอีกแล้ว ลูกมีตั้งหลายตัวที่มัน look the same
กับตัวนี้นะ แม่ว่าตัวนี้มัน too short นะเนี่ย
ลูก : แต่หนูยังไม่เคยมีกระโปรงสีนี้เลยนะแม่
แม่ : (แบบเดิมๆ) ตามใจ... ไปลองใส่ดู ถ้าชอบก็เอา
(ลองแบบใหม่) ตามใจ... งั้นไป try on ก็แล้วกัน if you like it แม่ซื้อให้
บทสนทนาแบบนี้ดูคุ้นๆ มั้ยคะ ส่วนใหญ่พ่อแม่ลูกคุยกันก็ไม่หนีเรื่องเหล่านี้
หากคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เก่งอังกฤษแต่ตั้งใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษของทั้งตัวเองและ
ของลูกไปพร้อมๆ กัน จะเห็นว่าไม่ย ากอย่างที่คิด คำศัพท์เหล่านคี้ นไทยในยุคปัจจุบัน
ก็พ ดู ท บั ศ พั ท์ก นั อ ยูบ่ อ่ ยๆ อยูแ่ ล้ว จะสงั เกตวา่ การคยุ ก บั ล กู แ บบใหม่ท คี่ รูเคทยกตวั อย่าง
มาจะเป็นการพดู ท บั ศ พั ท์ภ าษาองั กฤษลงไปแทนทีภ่ าษาไทยเลย ไม่ใช่พ ดู ค ำเดียวกันน นั้ 
ทั้งสองภาษา การพูดแทนที่ไปเลยจะทำให้บทสนทนาดูลื่นไหล แนบเนียน ลูกไม่รสู้ ึก
ผิดปกติอ ะไร (แต่หากพูดคำเดียวกันทั้งสองภาษา เช่น “แม่ว่าตัวนี้มัน too short สั้น
ไป นะเนี่ย” ก็จะทำให้ฟ ังทะแม่งๆ  หรือลูกจะรู้สึกผิดปกติทันที (แต่อ าจต่อต้านหรือ
แซวพ่อแม่กลับเอาได้)
ความจริงครูเคทไม่สนับสนุนให้คนไทยพูดไทยคำอังกฤษคำจนติดเป็นนิสัย แต่
ในกรณีนี้เราไม่ได้ไปพูดที่ไหน แต่พูดกันเองภายในครอบครัว และไม่ได้พ ูดตลอดเวลา
จนติดปาก เราจะใช้เทคนิคนี้ แค่ช่วงแรกๆ เท่านั้นเอง หลังจากที่เริ่มท ำใจยอมรับทั้ง
พ่อแม่ลูกว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดแล้ว ก็ให้เริ่มพูดภาษาอังกฤษทั้งประโยค
(เริ่มจากประโยคสั้นๆ ก่อน) โดยไม่ต้องพูดไทยคำอังกฤษคำ เช่น
พ่อ : เป็นไงลูก Do you have fun at school?
ลูก : Yeah.. ก็งั้นๆ แหละพ่อ I’ve got lots of homework to do. เป็นต้น
สำหรับค ุณพ่อคุณแม่ที่ภาษาอังกฤษใช้การไม่ได้เลย และคงรู้สึกว่าล ำบากเกินไป
ทีม่ าหดั เอาใหม่พ ร้อมลกู อย่างนตี้ อ้ งใช้วธิ กี ารจงู ใจให้ล กู รกั ภ าษาองั กฤษดว้ ยกลยุทธ์อ นื่

กลยุทธ์ที่ครูเคทชอบใช้ก ับลูกเป็นประจำเวลา
ไปซื้อของนอกบ้าน ก็คือ กลยุทธ์หูตาฝ้าฟาง
ลืมแ ว่นอ ะไรทำนองนี้ เวลาซอื้ ข องกใ็ ห้ล กู เป็น
คนอ่านฉลากหรือคู่มือการใช้ (แต่ต้องไอ้ที่
ฉลากหรือค มู่ อื เป็นภ าษาองั กฤษไม่มภี าษาไทย
กำกบั น ะคะ) หรือ ไม่ก แ็ กล้งท ำเป็นส นใจภาพ
ข่าวในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วถามลูก
ว่าข่าวเขาว่าอย่างไร ถ้าลูกยังเล็ก ก็อ าจถาม
ลูกวา่ ป า้ ยโฆษณา ป้ายสนิ ค้า ป้ายชอื่ บ ริษทั ที่
อยู่ริมถนนแถวนั้นเขาอ่านว่าอะไรก็ได้ เด็กๆ 
จะพยายามสะกดอ่านเองซึ่งเป็นการเรียนรู้
ด้วยตนเองที่ดีวิธีหนึ่ง (ครูเคทพบว่าเด็กสมัย
นี้ ไม่เคยถูกฝึกให้สะกดคำอ่านเอง เมื่อโตขึ้น
พอเจอคำนอกตำราครูอ าจารย์ไม่เคยสอน จึง
อ่านออกเสียงไม่ถ ูก และการอ่านออกเสียงไม่
ถูกนี่เอง ที่ส่งผลให้คนไทยจำคำศัพท์ภาษา
อังกฤษไม่ค อ่ ยได้ เพราะสมองไม่ค นุ้ เสียงจงึ ไม่
เกิดก ารจดจำคำศพั ท์ คำอา่ นและความหมาย
ซึ่งทักษะนี้ต้องฝึกตั้งแต่เล็กๆ ชั้นอ นุบาลและ
ประถม จะมาหัดกันใหม่ตอนโตแล้วจะยาก
กว่ามากค่ะ
ครู เคทมีห ลั ก สู ต รสั้ น ส ำหรับ คุ ณ พ่ อ
คุณแ ม่ (Parent Club) สอนเทคนิคก ารสอน
ลูกให้เก่งอังกฤษด้วยตนเอง ซึ่งรวมหลักการ
สอนการสะกดคำและการออกเสียงที่ถูกต้อง
ค่ะ สนใจโทรสอบถามที่โรงเรียนสอนภาษา
ครูเคทได้นะคะ 02-6199979 ค่ะ///
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร

บริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 3 (บพส.3)

สำนัก

		
การแพทย์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
		
บริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่ 3
(บพส.3) โดยมีข้าราชการสายงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข
สังกัดสำนักการแพทย์ จำนวน 30 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2553 รูปแบบการฝึกอบรม
เป็ น แบบ ไป – กลั บ และพั ก ค้ า ง รวมทั้ ง การศึ ก ษาดู ง านใน
กรมศุลกากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต และ
ประเทศญี่ปุ่น รวมระยะเวลาดำเนินโครงการ 54 วัน ซึ่งพิธีเปิด
กำหนดขึ้ น ในวั นที่ 1 ตุ ล าคม 2553 มี ป ลั ด กรุ ง เทพมหานคร
และผู้บริหารสำนักการแพทย์ร่วมในพิธี และโครงการดังกล่าว
ได้รับการสนับสนุนวิทยากรบางส่วนจากสถาบันเอเชียตะวันออก
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14

Healthy Bangkok

สำนั ก การแพทย์ ก รุ ง เทพมหานคร
ตระหนั ก ถึ ง การบริ ก ารด้ า นการแพทย์
และสาธารณสุขทีม่ คี ณุ ภาพมาตรฐานตรงกับ
ความจำเป็นและความต้องการของประชาชน
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ มุ่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนเป็ น สำคั ญ ประกอบกั บ คณะ
ผู้ บ ริ ห ารกรุ ง เทพมหานครมี น โยบายด้ า น
คุณภาพชีวิตให้ “กรุงเทพฯ ของเราน่าอยู่
ทุ ก คนมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ” โดยสนั บ สนุ น
บริ ก ารสุ ข ภาพที่ มี คุ ณ ภาพและสามารถ
เข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันของบุคคลทุกเพศ
ทุ ก วั ย สำนั ก การแพทย์ เป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ มี ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบหลั ก เกี่ ย วกั บ
การดำเนินการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการ
ฟืน้ ฟูสขุ ภาพ การจัดการศึกษา ฝึกอบรม และ
พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ซึ่ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารของ
ส่วนราชการสั ง กั ด สำนั ก การแพทย์ เพื่ อ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างมีมาตรฐานจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร
ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข อาทิ
แพทย์ ทั น ตแพทย์ พยาบาล เภสั ช กร
นั ก เทคนิ ค การแพทย์ นั ก วิ ช าการและ
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น กำหนดแนวทาง
วางแผน การดำเนิ น งาน ในอั น ที่ จ ะให้
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพแก่
ประชาชน

HA
โครงการบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินนี าถ

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. กรุงเทพมหานคร
โดยสำนักการแพทย์ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 1 จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แค่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ เนื่ อ งในโอกาส              
มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 ณ
ห้องอเนกประสงค์ กองทัพบกภาคที่ 1 โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีร่วมบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 350 คน โดยมี นพ.สราวุฒิ สนธิแก้ว
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก การแพทย์ พร้ อ มคณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ บ ริ ห ารของ
กองทัพบกภาคที่ 1 เข้าร่วมงาน

ผ่านการสำรวจเพื่อการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพ Hospital Reaccreditation

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้ผ่านการเยี่ยมสำรวจ เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการ
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
(Raccreditation Survey ครั้งที่ 1 วันที่ 1 - 2 เมษายน 2553) ผ่านโดยไม่มีเงื่อนไข (ไม่ต้อง Focus & Report)
และชื่นชมดังนี้ ทีมนำของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีความมุ่งมั่นแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำสามารถ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้ดีในทีมนำระดับต่างๆ องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาลมีบทบาท
สำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางคลินิกมีการคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาในระดับทีมนำและ
ระดั บ หน่ ว ยงานระบบงานหลั ก ที่ ส ำคั ญ ทุ ก ระบบสามารถธำรงรั ก ษาและพั ฒ นาได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
โดยเฉพาะระบบบริ ห ารความเสี่ ย งมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพทางคลิ นิ ก ผ่ า น Concurrent trigger tool ที่ มี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป็ น
ต้นแบบต่อไป ชุมชนมีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองโดยผ่านเครือข่ายแกนนำชุมชน
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กิจกรรมการศึกษาด้านการแพทย์และพยาบาล
วิ ท ยาลั ย พยาบาลเกื้ อ การุ ณ ย์ เป็ น สถาบั นการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา มีชื่อเสียงมานานกว่า 56 ปี
ดังผลการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาพยาบาล พบว่า
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 สอบผ่านมากกว่าร้อยละ
80 มาตลอด เป็ น สถาบั น ฯ ที่ มี ผ ลการสอบอยู่ ใ น
5 อันดับแรก (Top five) สำหรับในปีการศึกษา 2552
ที่ผ่านมานี้ นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 สอบผ่าน ร้อยละ
82.40 ได้เป็นอันดับ 1 ของประเทศ ถึงแม้วา่ ผลการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่ดีก็ตาม แต่ฝ่ายวิชาการฯ
ยังให้ความสำคัญและตระหนักถึงความจำเป็นในพัฒนา
บัณฑิตทั้งคน แบบองค์รวม ให้ถึงพร้อมด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  กำหนด
ให้นักศึกษาพยาบาลที่เข้าใหม่ เรียนรายวิชา การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์ เป็นวิชาที่มีการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถนำ
ความรู้หรือเครื่องมือที่ได้จากวิชาชีพหรือวิชาเฉพาะ มาช่วยแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์สังคมได้ จึงเริ่มปลูกฝังนักศึกษาพยาบาลฯให้มีความสามารถ
ในการรับและสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง แสวงหาความรู้ มีความคิด แยกแยะ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รู้เท่าทันกาลเทศะ เข้าใจความเป็นมา
ความแตกต่าง จุดเด่น-จุดด้อยของชุมชน สังคม และประเทศ เน้น

ให้มกี ารพัฒนาจิตใจ เกิดจิตสำนึก เกิดปัญญาและเป็นบัณฑิต
ที่ดำเนินชีวิตได้ดีงาม มีความสุข อยู่กับสังคมและธรรมชาติ
แวดล้อมอย่างเกื้อกูล ในรายวิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาฯ
ได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเอง ช่วยเหลือและ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาของสังคม ตัวอย่างโครงการ อาทิเช่น

โครงการ เพาะเมล็ ด พั น ธุ์ ค วามดี โครงการ
สร้างรอยยิ้มกำลังใจ สานสายใยพี่ถึงน้อง และ
โครงการ เปิดดวงตาสู่โลกกว้าง เป็นแสงสว่างตา
ดวงน้อย ทั้ง 3 โครงการนักศึกษาฯ มีความคิดความตั้งใจ

และอุทิศตนช่วยเหลือเด็กๆ ที่พ่อ-แม่รับจ้างไม่มีเวลาดูแล
ที่อาศัยในชุมชนท่าน้ำสามเสน เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กขาด
โอกาสทางสังคมในมูลนิธิเด็ก และเด็กโรงเรียนคนตาบอด
โดยเข้ า ไปสอนหนั ง สื อ น้ อ ง เสริ ม ทั ก ษะการดู แ ลความ
สะอาดของร่ า งกาย ทำกิ จ กรรมในวั น เด็ ก เล่ า นิ ท าน
จัดทำหนังสือเสียง นอกจากนีม้ กี ารจัด โครงการประหยัด
วันละนิดพิชิตค่าไฟ เนื่องจากวิทยาลัยฯ จ่ายค่าไฟ
รายเดือนในอัตราที่สูงมาก นักศึกษาฯ ตระหนักถึงปัญหา
จึ ง ร่ ว มกั น หาวิ ธี แ ก้ ปั ญ หา เช่ น รณรงค์ ก ระตุ้ น และ
ปลูกจิตสำนึกให้รักวิทยาลัยฯ เหมือนบ้านเกิด จัดประกวด
การลดการใช้ไฟ ขอความร่วมมือในการดับไฟฟ้า ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด สะท้อนข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าต่อห้องพักรายเดือน รวมถึงมีการจัด โครงการ Let’s
go exercise เชิญชวนนักศึกษาฯ ให้ออกกำลังกายด้วยการ
เต้นแอโรบิค เดินขึน้ บันไดแทนการใช้ลฟิ ท์ ช่วยให้ชวี ติ ยืนยาว
หรือจัดโครงการ Change for future เพื่อกระตุ้นให้
นั ก ศึ ก ษาฯ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเลื อ กซื้ อ อาหารที่ ถู ก
หลักโภชนาการ ด้วยการถ่ายภาพยนตร์สนั้ การจัดให้นกั ศึกษา
ชมภาพยนตร์ ติดโปสเตอร์ รวมถึงการจัดโครงการ บอกเล่า
ประสบการณ์ สานฝันเรียนพยาบาล เพือ่ ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
แต่อย่างไรก็ตาม ภายในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย์จำเป็นปรับหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)  ให้สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Thailand Qualification Framework for Higher Education / TQF: HEd)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โดย อ.นงลักษณ์ นฤวัตร รองผูอ้ ำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณย์
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นวัตกรรมทันโลก

การผ่าตัด

เพิ่มความสูง
นวั ต กรรมทางการแพทย์ ใ หม่ ล่ า สุ ด ด้ ว ยฝี มื อ
แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญของไทย ได้ ส ร้ า งผลงานก้ า วล้ ำ
นำสมั ย และเป็ น แห่ ง แรกของเมื อ งไทย เมื่ อ มี แ พทย์
ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นโรคกระดู ก และข้ อ ได้ คิ ด ค้ น วิ ท ยาการ
ที่ก้าวล้ำนำสมัย ผ่าตัดเพิ่มความสูงให้กับคนที่ไม่พอใจ
ในสภาพร่างกายตนเอง ที่เกิดมาดูต้อยต่ำ เกิดมาเตี้ย
กว่ า ปกติ แต่ ต้ อ งการเพิ่ ม ความสู ง เพื่ อ เพิ่ ม สง่ า ราศี
หรือโหงวเฮ้งให้กับตัวเอง

ที่ มี ค วามสามารถท่ า นนี้
คือ นพ.พรเอนก ตาดทอง
ศั ล ยแพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญโรคกระดู ก และข้ อ ได้ คิ ด ค้ น นวั ต กรรม
ใหม่ทางการแพทย์ ด้วยการผ่าตัดเพิ่มความสูงและเป็นแห่งแรก
ของเมื อ งไทย   โดยกล่ า วถึ ง วิ ท ยาการที่ ก้ า วล้ ำ นี้ ว่ า ในปั จ จุ บั น
ทั่ ว โลกได้ เ ริ่ ม คิ ด ค้ น วิ ธี ผ่ า ตั ด เพิ่ ม ความสู ง มาตั้ ง แต่ ก่ อ น 50 ปี
ที่ แ ล้ ว ด้ ว ยการใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารยื ด กระดู ก ของศั ล ยแพทย์
ชาวรัสเซีย ที่พบว่าเมื่อกระดูกถูกแยกจากกันอย่างถูกวิธีร่างกาย
ก็จะสามารถสร้างกระดูกใหม่ขึ้นตรงบริเวณช่องว่างได้   สำหรับ
กระดู ก ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ นี้ จ ะเหมื อ นกั บ กระดู ก ของคนทุ ก ประการ

ผู้ที่มาเพิ่มความสูงจะมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ

1
2
3
4

กลุ่มที่ไม่พอใจความสูงของตนเอง จนคิดว่าเป็นปมด้อย
กลุ่มที่ต้องการเพิ่มความสูง เพื่อไปใช้ในการทำงานหรือการ
ศึกษา
กลุ่มนักกีฬา
กลุ่มต้องการเพิ่มความงามให้กับสรีระของตัวเอง

โดยหลักการผ่าตัดเพิ่มความสูงนั้น แพทย์จะต้องเข้าใจถึง
สัดส่วนของร่างกายมนุษย์ และจะต้องสัมพันธ์กับสัดส่วนของผู้ที่
ต้องการเพิ่มความสูงด้วย ซึ่งต้องใช้เวลาในการที่จะใส่ เครื่องยึด
ตรึงกระดูก (ILIZAROV) หรือ อิลิซารอฟ ตรึงอยู่ที่ขา เป็นระยะ
เวลาประมาณ 1 เดือน ต่อความยาวกระดูก 1 เซนติเมตร ซึ่งเวลา
ที่เหลือเป็นช่วงที่กระดูกสร้างแคลเซียม เพื่อความแข็งแรง พร้อมกับ

ต้องทำกายภาพบำบัดควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะ
เวลาที่ใส่เครื่องยึดกระดูกเครื่องตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักตัวได้
และมีความคงทนแข็งแรง  เช่น ในกรณีทตี่ อ้ งการผ่าตัดเพิม่ ความสูง
5 เซนติเมตร จะต้องใช้เวลาประมาณ 5 เดือน แบ่งเป็นการสร้างกระดูก
5 เซนติเมตร ต้องใช้เวลา 50 วัน ส่วนเวลาที่เหลือเป็นช่วงที่กระดูก
สร้างแคลเซียม เพื่อความแข็งแรง พร้อมกับต้องทำกายภาพบำบัด
ควบคู่กันไปด้วย และตลอดระยะเวลาที่ใส่เครื่องยึดกระดูก ผู้ป่วย
สามารถใช้ชวี ติ ประจำวันได้ตามปกติ  และแพทย์จะปฏิเสธการรักษา
กับผูป้ ว่ ยทีม่ รี า่ งกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที  ่ คือต้องมีอายุ 20 ปีขนึ้ ไป
สาเหตุเนื่องจากกระดูกยังสามารถเติบโตเพิ่มขึ้นได้เอง ยกเว้นแต่
ผู้มีความจำเป็นเร่งด่วน แพทย์ที่ทำการรักษาจะเริ่มด้วยการพูดคุย
ทำความเข้าใจกับผูป้ ว่ ยและญาติผปู้ ว่ ยก่อน ถึงข้อจำกัดในเรือ่ งอายุ
และขั้นตอนต่างๆ ซึ่งวิธีการแบบนี้เป็นการผ่าตัดที่ไม่ง่ายเหมือน
กับการผ่าตัดเสริมหน้าอกหรือทำจมูก ที่สามารถผ่าตัดเสร็จสิ้นใน
วันเดียว  ผู้ป่วยต้องใช้เวลาและมีความอดทน ดังนั้นผู้รับการรักษา
ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง เพราะการใช้ชีวิตประจำวันจะต้อง
ลำบากมากขึน้ คราวนีผ้ ทู้ เี่ กิดมารูปร่างเล็ก คงไม่ตอ้ งน้อยเนือ้ ต่ำใจ
กันแล้ว เพราะในอนาคตนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ด้วยการ
ผ่าตัดเพิม่ ความสูง สามารถผ่าตัดให้มรี า่ งกายดูสงู สง่า มีราศีกนั แล้ว
และอาจทำให้คำว่า “เตี้ย”....? คงจะไม่ได้ยินหรือได้ฟังกันอีกหรือ
อาจได้ยินกันน้อยลง หรือไม่แน่อาจสูญพันธุ์ไปเลยก็ว่าได้.
http://www.learners.in.th/blog/somchaiy/256385
http://www.dailynews.co.th/dailynews...e=2&Template=2
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เก็บเอามาเล่า

				 อยู่อยา่ งผู้สูงอายุ.....

		 ที่มีความสุข
ในการใช้ ชี วิ ต ของแต่ ล ะคนนั้ น จะต้ อ งผ่ า นวั ย ทารก วั ย เด็ ก
วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่และก็ถึงวัยสูงอายุ หลายคนก็จะได้รับการเลี้ยงดู
จากพ่อแม่มาเป็นอย่างดี และอยู่ในครอบครัวที่มีความสุขความอบอุ่น
ร่วมกับพี่น้อง จนกระทั่งเจริญเติบโต ได้ศึกษาเล่าเรียน มีอาชีพการงาน
และหลักฐานมัน่ คง มีครอบครัว มีลกู มีหลาน จนก้าวเข้าสูว่ ยั สูงอายุ ชีวติ
ที่ผ่านมามีทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนทั้งหลาย  เมื่อ
กลายมาเป็นผู้สูงอายุประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่า จะปฏิบัติตัวอย่างไร
ให้เป็นผูส้ งู อายุทดี่ ี มีคณุ ค่า มีความสุขในบัน้ ปลายขีวติ และเพือ่ ความสุข
ของชีวิต ซึ่งก็มีหลักที่ควรประพฤติและปฏิบัติในการใช้ชีวิตในช่วงเวลา
ดังกล่าวได้ดังนี้  คือ
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ อายุ 60-70 ปี ขึ้นไปที่เรียกกันว่า ผู้สูงอายุ

หรือ คนแก่ ก็อย่ามัวแต่ไปคิดถึงอายุซึ่งก็เป็นแค่เพียงตัวเลข คิด
แต่เพียงว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ผ่านโลกผ่านการใช้ชีวิตมานาน และ
มีความเฉลียวฉลาดจากการได้รับประสบการณ์ต่างๆ มามากแล้วซึ่งจะ
ทำคุณประโยชน์ให้พวกเด็กๆ และคนหนุม่ สาวได้ ในการให้คำปรึกษา แนะนำ
และให้ข้อคิดจากความชำนาญในการใช้ชีวิตที่มีนาน และภาคภูมิใจ
ในตัวเองว่ายังคงเป็นคนที่มีค่า มีประโยชน์ต่อสังคม ถึงแม้ว่าร่างกาย
จะไม่สามารถทำในสิ่งต่าง ๆ ได้ เหมือนกับตอนที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว
แต่ความคิด ความอ่าน สติปัญญา ความรอบรู้จะยังคงมีให้กับผู้อื่นได้
เสมอ

ยั ง คงมี ค วามปรารถนาที่ จ ะให้ ทุ ก คนเห็ น ว่ า เราก็ เป็ นคนที่
เหมือนคนอื่นๆ ทั้งหลาย  คือ มีความต้องการและไม่ต้องการ มีความ

พึงใจและไม่พึงใจ มีความรู้สึกนึกคิดเยี่ยงปุถุชนทั้งหลาย และทำตัวให้
เป็นคนมีค่ามีประโยชน์ต่อสังคมตลอดไปเท่าที่จะสามารถทำได้
ไม่คอยแต่รบกวนใคร ๆ  เขาจนเกินไป คือไม่ต้องมาคอยให้ใคร
เป็นห่วง คอยกังวล สงสารเวทนา จนคนอื่นเขาไม่เป็นอันทำงาน
ประกอบอาชีพ หรือศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องการรบกวนเวลาหรือขัดขวาง
ความสุขของใคร เพียงแต่คอยระวังดูแลตัวเอง ใช้สมอง และความคิด
ตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
ควรที่จะมีผู้ให้คำแนะนำปรึกษาหารือบ้าง หากเมื่อเกิดปัญหา
บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเอง ก็อย่าคิดว่าตัวเองรู้ดีไปหมดเสียทุกเรื่อง
ทุกอย่างไป ต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆ บ้าง  
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สำนึกอยู่เสมอว่าชีวิตกับงานเป็นของคู่กัน การมีงานทำจะช่วย

ให้เกิดความสุขในใจได้  อย่าคิดแต่จะนัง่ ๆ นอน ๆ หรือนิง่ เฉยอย่างเดียว  
ควรหางานทำเพื่อช่วยคลายเหงา และควรเป็นงานที่สามารถทำได้
และเป็นงานที่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น เพื่อที่จะได้สร้างความภูมิใจให้กับ
ตัวเองว่ายังมีค่า มีประโยชน์ต่อสังคมอยู่
ควรคิดเสมอว่า "อายุ" ไม่ใช่อุปสรรค ในการที่จะทำให้เลิกเคารพ
นับถือตนเองและผู้อื่น แต่จะทำให้รู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น มากขึ้นกว่าเดิม
และคิดที่จะหาทางช่วยเหลือผู้อื่นเสมอเมื่อเขาต้องการ   
ยึดมั่นต่อคำกล่าวที่ว่า "คนเราไม่แก่เกินเรียน" นั้นก็คือสิ่ง
ที่ควรจะต้องปฏิบัติอยู่เสมอก็คือ การศึกษาหาความรู้ อ่านเขียน และ
เรียนให้รถู้ งึ สิง่ ต่างๆ ทีจ่ ะทำให้เกิดความรูค้ วามคิดแปลกๆ ใหม่ๆ และ
หาทางนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รับรู้ในสิ่งนั้นๆ ต่อไป
หาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้าง การสร้างความสนุกสนานเบิกบาน
ใจให้กับตัวเอง โดยการหางานอดิเรกทำพอที่จะทำให้เกิดความเพลิด
เพลิน หาเวลาเดินทางท่องเที่ยว ไปงานเลี้ยงของญาติและเพื่อนๆ
ไปมาหาสู่คนอื่นๆ เพราะจะได้พูดคุยสนทนากันถึงเรื่องราวต่างๆ
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ได้พูดคุยและได้ทบทวนถึงชีวิตแต่หนหลังที่เคยมี
ทั้งสุขและทุกข์ แต่ไม่ควรพูดคุยอยู่แต่เฉพาะกับเด็กๆ ถึงความแตก
ต่างของสมัยนี้กับสมัยก่อน อย่าพยายามเปรียบเทียบอดีตกับปัจจุบัน
เพราะการพูดเปรียบเทียบอยู่ซ้ำๆ ซากๆ พวกเด็กๆ จะรำคาญ
และไม่อยากฟัง
หากพูดผิดๆ หรือทำสิ่งใดผิดพลาดไปบ้าง ก็อย่าคิดว่าตัวเอง
อายุมากผ่านชีวิตมามาก เมื่อพูดหรือทำอะไรแล้วต้องถูกเสมอ แต่

หากพูดผิดหรือทำผิดจะต้องรีบแก้ไขทันที เพราะเด็กรุน่ ใหม่อาจมีความรู้
ความฉลาดในเรื่องบางอย่างยิ่งกว่าเราก็ได้
หากแสดงอารมณ์หงุดหงิดเกรี้ยวกราดออกมา  ก็ควรที่จะใช้
สติปญั ญาในการพิจารณาด้วยเหตุผลถึงการกระทำทีผ่ า่ นมา เมือ่ อารมณ์
เหล่านั้นหมดไปก็ควรที่จะเตือนตัวเองเสมอว่าไม่ควรเอาแต่อารมณ์
และเอาแต่ใจตัวเอง
ทีม่ าของข้อมูล :
- www.ku.ac.th/e-magazine
- นิตยสารเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 89 พฤศจิกายน 2550

สถิติ

สถานการณ์โรคระบาด
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2553)

    โรคจากอาหารและน้ำ
ทั้งประเทศ (ป่วย / ตาย)    กทม. (ป่วย / ตาย)
อุจจาระร่วง (Diarrhoea)
943,582 / 42
22,489 / 1
อาหารเป็นพิษ (Food Poisoning)
74,096 / 3
2,023 / 0
บิด (Dysentery)
  5,745 / 0
   101 / 0
Bacillary
  2,435 / 0
     8 / 0
Amoebic
  2,027 / 0
     5 / 0
ไทยฟอยด์ (Typhoid)
  2,205 / 1
    24 / 1

    โรคระบบทางเดินหายใจ
Influenza
Pneumonia

ทั้งประเทศ (ป่วย / ตาย)    กทม. (ป่วย / ตาย)
51,594 / 51
10,022 / 7
98,520 / 700
3,506 / 15

    โรคติดต่อนำโดยแมลง
Chikungunya
D.H.F.
Dengue shock syndrome
Dengue fever
Malaria

ทั้งประเทศ (ป่วย / ตาย)    กทม. (ป่วย / ตาย)
      / ไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ /
37,553 / 24
3,280 / 0
  2,057 / 63
    37 / 3
36,242 / 0
1,480 / 0
19,349 / 27
    42 / 0
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รั้วสำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานครจัดงานความประสานร่วมมือด้านการแพทย์
และสาธารณสุขโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่า
การกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธานในงานประสานความร่วมมือด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ข ระหว่ า ง กรุ ง เทพมหานครและโรงพยาบาลทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการแพทย์ ได้จัดงานประสานความ
ร่ ว มมื อ ด้ า นการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข ระหว่ า งกรุ ง เทพมหานคร
และโรงพยาบาลในเขตกรุ ง เทพมหานครโดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ
จากส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์สำนักอนามัย สำนักผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กว่า 300 คน เข้าร่วม เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้แทน
ของโรงพยาบาลได้ รั บ ทราบนโยบายและแนวทางการจั ด บริ ก าร
ด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทและกฎหมายของกรุงเทพมหานคร
ซั ก ซ้ อ มความรู้ แ ละความเข้ า ใจในการจั ด ระบบบริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ
ที่ มี ลั ก ษณะและรู ป แบบที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ให้ มี แ นวทางชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง สร้ า งเครื อ ข่ า ยบริ ก ารทางการแพทย์
และสาธารณสุขระหว่างกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
งานดั ง กล่ า ว นอกจากจะเป็ น การร่ ว มกั น กำหนดทิ ศ ทางการให้ บ ริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพแก่ ป ระชาชนแล้ ว
ยังทำให้ประชาชนมีความเสมอภาคและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการรับบริการ ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ภายใต้แนวคิด “ทั้งชีวิต...เราดูแล”

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

