HEALTHY BANGK
 Ùww«ÜÐ

www.msdbangkok.go.th

ISSN : 2229-1431

w¤|ªÜÙz

K

»‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 2 »‚§º»ÃÐÁÒ³
·Ùw2554
w«ÜÐ

1

ÊÒÃ ºÑÞ

Á

º¡.
·Ñ¡·ÒÂ

o µ ¼ n  ´  ¸É   °µ¦Î µ ´  µ¦Â¡¥r Â ¨o ª ³³ ¡´  ¸Ê
°µµ«Á¨¸É¥Â¨n°¥»¼o°nµ¼Â¨» £µ¡oª¥³³
´  ¸Ê Á ¦µ¤¸ Á ¦ºÉ ° n µ Ä®¨µ¥Á¦ºÉ ° ¤µÎ µ Á° Á¦·É ¤ o ª ¥
°¨´¤r»¥´¼o¦·®µ¦Ã¥Îµ´µ¦Â¡¥r³ÎµÁ·µ¦¡´µ
Â¨³¦´  ¦»  µ¦·  µ¦¼ o  i ª ¥° °Ã¦¡¥µµ¨Ä´  ´ 
Á¦µÅoÁ®ÈÃ¤Ä®¤n °µ¦¦·µ¦¼oiª¥° 23' ÄÁ¦Èªª´¸Ê
Â¨³£µ¥ÄÁ¨n¤¥´¤¸Á¦ºÉ°%HVW3UDFWLFHµ¦´¦°Ã¦¸ÉÎµ´
Ä®o´¦³µ nª°¨´¤rµ¦¡´µ»£µ¡Ã¦¡¥µµ¨
´¸ÁÊ ¦µÎµÁ°Á¦º°É /HDQ 6HDPOHVV+HDOWK&DUH¸É µn Ä
Î µ ®¦´  ¡ªÁ¦µ¼ o  · ´ ·  µÄÃ¦¡¥µµ¨´Ê  ®¨µ¥°¸  Á¦ºÉ ° ¸É
nµÄÅ¤nÂ¡o´º°Á¨¸Ê¥¨¼¸¸ª¸Å¤nÁ°µÁ¨nµ·µ¸ªnµÁ}
¸ÉÃÄ»¡n°»Â¤n³³ °µ¸Ê¥´¤¸Á¦ºÉ°¸ÉnµÄ °
oµ¦µµ¦¦»Á¡¤®µ¦ º° Ã¦µ¦Á¬¸¥n°Îµ®
¡¦o°¤°¸®¨µ®¨µ¥Á¦ºÉ°¦µª·µ¤Åo£µ¥ÄÁ¨n¤n³

° °»Áoµ °ªµ¤»nµ¸ÉÄ®oÁ¸¥¦·nÁ¦ºÉ°¤µ
Á¥Â¡¦nªµ¤¦¼o´Á¦µÂ¨³ ° °»¼o°nµ»nµ¸É·µ¤n³
Â¡¥r®··¬µ·¤³»¦
¦¦µ·µ¦
¦¦µ·µ¦°Îµª¥µ¦
 µµª·¬µ·¤³»¦
°¦¦µ·µ¦
 µ¤¡¦»o¤Âªo
 µµª¡¦Á¡ÈÎµ¦¼¦´r
 µµ´rÁ¦¸¦³¥¼¦
 µ£´´¥r ª´°¥¼n
 µµªd¥¦´r¡¦¦¦´¬¸
 µµª¦¦·µª¦¦µ¦´¬r
 µª¸ª¦¦¦¦¡¤r
 µµª¡¦¡·Å¨´·¨¸d¦
 µµª°¦´µ¸´»¼¨
 µµªÁ¡¨·¡·«ª·¼¨¥r»¨
 µµªª·¦·¥µ»n°
 µµª·¦·¨´¬rÁª
 µ¥¡·Á¬r°·¦»
¦µ£¦r
µª¦
2 µµª¡´
Healthy
bangkok

¼o°µÎ ª¥µ¦°ª·µµ¦
®´ª®oµ iµ¥¡´µ»¨
®´ª®oµ iµ¥Âµ
´ª·µµ¦µµ¦» ª
´··ª
´ª·µµ¦µµ¦» ª
´ª·µµ¦µµ¦» ª
´ª·µµ¦µµ¦» ª
´ª·µµ¦µµ¦» ª
Áoµ®oµ¸É f°¦¤
Áoµ®oµ¸É f°¦¤
Áoµ®oµ¸É¦·®µ¦µ´ÉªÅ
Áoµ®oµ¸ªÉ Á· ¦µ³®rÃ¥µ¥Â¨³Â
´¦³µ´¤¡´r
´¦³µ´¤¡´r

03
04
06
08
09
10
11
12
14
16
18
19
20
22
23
24

»¥´¼o¦·®µ¦

x

oµª´Ã¦
LASIK IN 2011
®¤°Äoµ
µ¦Äo¥µ°¥nµ¼ª·¸
ª´¦¦¤´Ã¨
·É¦³·¬rÅ¥ªoµ¦µª´¨Ã¨
+HOOR5HVHDUFK
µªoÄ®nÅ¦oÃ¦Áµ®ªµ
.0Án
%HVWSUDFWLFHÄµ¦´¦°Ã¦¸ÉµÎ ´Ä®o´¦³µ
µ¦Â¡¥r»Á·
µ¦¡´µµ¦Â¡¥r»Á·°¸É
µ¦¡´µ»£µ¡
Lean & Seamless Health Care
nÁ¦·¤» £µ¡
Á¨¸Ê¥¨¼¸¸ª¸Å¤nÁ°µÁ¨nµ·µ¸ªnµ
·ÉÂª¨o°¤ 
Ã¨¦o°°
··
¼oiª¥Á°r
n°Á¸É¥ª
¨µÎµÊ °´¤¡ªµ´®ª´¤»¦¦µ¤
¦µ¥µ¡·Á«¬
Ã¦µ¦Á¬¸¥°µ¥»n°Îµ® °¦»Á¡¤®µ¦
ÁÈÁ°µ¤µÁ¨nµ®¥·Á°µ¤µ µ
¸ÉµÎ µÎµ¨´ÎµÄ®o»°oª°¥¼n¦¹Á¨nµ³
¦³¤ª¨£µ¡·¦¦¤
¦³¤ª¨£µ¡%DQJNRN+HDOWK)DLU
¦´ÊªÎµ´µ¦Â¡¥r
µ¤®¦¦¤» £µ¡Â®ne%DQJNRN+HDOWK)DLU

o°µ¦Ä®o o°Á°Â³µ¤{®µ
®¦º°nªµ¤Âªµ¤·Á®ÈÃ¦nÅ¸É
¦¦µ·µ¦+HDOWK\%DQJNRN°ª·µµ¦
Îµ´µ¦Â¡¥r¦»Á¡¤®µ¦Á¨ ¸É®¨ª
Â ªÁ j°¤¦µ«´¦¼¡nµ¥¦»Á¡²
Ã¦Ã¦µ¦
ZZZIDFHERRNFRPPVGEDQJNRN
(PDLOGPVEPD#PVGEDQJNRNJRWK

z¤wÚ¥i¡
¹¾.ÊÃÒÇØ²Ô Ê¹¸Ôá¡ŒÇ
Ú¥i·Ùw·Ùww«ÜÐ


ª´¸¦´´¸ÉÂ¨oª¤ÅoÁ¨nµoµÅªoªnµÄe ¡«
¹É Á}e¤®µ¤¨¸¡É ¦³µ¤ÁÈ¡¦³Áoµ°¥¼®n ª´ £¼¤¡· ¨°»¨¥Á
¤®µ¦µ ³¦¤¸¡¦³¤µ¥»¦  ¡¦¦¬µ oµ¦µµ¦´´
Îµ´µ¦Â¡¥r Åo¦ª¤¡¨´´o°¤ªµ¥¦µ»¸oª¥µ¦¡´µ
µ¦·µ¦Á¡ºÉ°¦³µ¦»Á¡¸É¤µ¦´¦·µ¦ÄÃ¦¡¥µµ¨
 Â®n Ä´´ ÅoÂn Ã¦¡¥µµ¨¨µ Ã¦¡¥µµ¨µ·
Ã¦¡¥µµ¨Á¦·¦»¦³µ¦´¬r Ã¦¡¥µµ¨®¨ª¡n°ª¸«´·Í
»·½Ã¦°»·«Ã¦¡¥µµ¨Áªµ¦»¥r¦´«¤·ÍÃ¦¡¥µµ¨¨µ¦³´
¦»Á¡¤®µ¦Ã¦¡¥µµ¨¦µ¡·¡´r Â¨³Ã¦¡¥µµ¨·¦·¦
Ã¥³¦´¦³µ¦¦·µ¦¼oiª¥° Á¡ºÉ°Ä®o¦³µÄoÁª¨µ
¦°°¥¨¨ ¤¸µ¦¡´µ¡§·¦¦¤¦·µ¦ Á¡ºÉ°Ä®o¼oiª¥¸É¤µ
¦´¦·µ¦¡¹¡°Ä´ÊÂnÂ¦¦´¤¸µ¦¦´¦» ´Ê°µ¦¦·µ¦
Ä®o¦³´¥·É ¹Ê ¤¸µ¦Îµ¦³µ¦´¦ªµ¤nªÁª¨µ ¦³
µ¦¦·µ¦µ¤¨Îµ´ ´¨»n¤¼oiª¥Îµ®¦´¼o¸ÉÅ¤no°ÄoÁª¨µ
Äµ¦¦·µ¦¤µ²¨²¤¸µ¦¦´¦»oµµ¥£µ¡Ä®oÂ¨¼³°µ
Á}¦³Á¸¥ Ã¦nµ ®o°ÎÊµ³°µÅ¤n¤¸¨·É¸ÉÅ¤n¦µ¦µ¤µ
¦ªÁ}¸Éµ®ª´ªnµ¼o¸É¤µ¦´¦·µ¦³ÄoÁª¨µÄÃ¦¡¥µµ¨
¨¨Â¨³µ¤µ¦ÅÎµ·»¦³nª´ª°ºÉÇÅo¤µ ¹Ê

µ¦ÎµÁ·µ¦¦´¦»¦´Ê¸Ê ³ÎµÁ·µ¦Á} ´Ê°
Ã¥°µÁ¦·É ¤ µµ®n ª ¥µ®¦º ° µ®o ° ¦ª¸É ¤¸  ªµ¤
¡¦o°¤n°Á¡ºÉ°³ ¥µ¥µ¦¦·µ¦n°ÅÄ®o´Éª»®nª¥µ´´Ê
ÎµÁ}°¥nµ¥·É¸É³o°Åo¦´µ¦´»µ¼o¤µ¦´¦·µ¦
Ä®o o°Á°Â³ ¦ª¤´ÊÎµ¨´ÄÄµ¦¡´µµ¦´ÊÎµ´¸Ê
Ä¦³®ªnµµ¦¦´¦»¦³µnµÇ°µ¥´Å¤n¨´ª°»¦¦
Á·  ¹Ê  Åo  È  o °  °°£´ ¥ ¨n ª ®o µ ¤µ  Ã°µ¸Ê  °¥n µ Å¦È ¸

ªµ¤Á¤µ¸É¼o¤µ¦´¦·µ¦³¤°Ä®ooª¥µ¦´»Äoµ
·¤ µ¦nµ¥°¦³µ¦r o°´Á ¨oªÂn³Á}¨
Äµªn°µ¦¡´µ¦´¦»µÄ®o¸ ¹ÊÁ¦ºÉ°¥Ç°¥nµ¥´É¥º
°°ª¥¡¦Ä®o»nµÅo¦´ªµ¤» ¤®ª´ µµ¦¤µ¦´¦·µ¦
ÄÃ¦¡¥µµ¨´´Îµ´µ¦Â¡¥rÃ¥´Éª´

n°³ªµ¤¦³Î µÁº°¸Ê °Á·ª»nµ
Åo·µ¤¨µÂ¨³¦¼o´´¦»Á¡¤®µ¦¹É¤¸®oµ¸É¦·µ¦
¦³µ¦»Á¡ÅoÃ¥¦¨°  ´ÉªÃ¤ nµµµ¸
Ã¦´«rµ°ÂÂ¨ ¹É°°°µµ«nµ¦³µªÁ¸¥¤
Â¨³¦³µµ¤µ¦¦´¤Â¨³¢{Åo nµµÁ¦ºÉ°¦´Ã¦´«r
¸É¤¸µ¦´´µµªÁ¸¥¤Án¦³¦¼ª·´Én°nª
nµ¸É¤¸µ¦´´µÄ¦³ &%DQG µÎµ  µ¤µ¦
¦´¼Á¦ºÉ°Åo¸É¨ºÉªµ¤¸É0+]ÁnµµªÁ¸¥¤ °
36,Åo¸Én°Á}onªnµ¸ÉÄo°µ¦«¹¬µ®µªµ¤¦¼o
Á¸¥É ª´» £µ¡Á° °Â³Îµ¦µ¥µ¦¡Â¡¥r®oµ°µn°
Á´É »ª´Áµ¦r Áª¨µ  y   nµ³Åo¡´
®¨µ®¨µ¥ªµ¤¦¼ o  o µ » £µ¡ Â¨³ªµ¤o µ ª®o µ µo µ 
µ¦¦´¬µ¡¥µµ¨Ã¥³Â¡¥r ¼oÁ¸É¥ªµoµnµÇµ
Ã¦¡¥µµ¨´  ´  Î µ ´  µ¦Â¡¥r  ¦»  Á¡¤®µ¦ Â¨³
µ´°ºÉ

¡´ nµªµ¦ªµ¤¦¼ooµµ¦Â¡¥r °Îµ´µ¦Â¡¥r
¦»  Á¡¤®µ¦ Ä´  n ° Å n µ ³Åo ¡ ´  ¦·  µ¦Ä®¤n
¸É¦»Á¡¤®µ¦´Ä®o¦»Á¡ ¡¦o°¤Á¨È¨´ªµ¤¦¼ooµ
» £µ¡µÂ¡¥r¼oÁ¸É¥ªµ¦ª¤´Êª´¦¦¤Ä®¤nÁ¡ºÉ°¦³Ã¥r
°»nµµoµ» £µ¡Îµ®¦´ª´¸Êª´¸¦´
·Ùww«ÜÐ

3

¡ŒÒÇ·Ñ¹âÃz

/$6,.,1
Ã¥ ¡¡¤µ«ª«rÅ¡¼¦¥rd¥³µ¥Â¡¥r
 ¨»n¤µ´¬»ª·¥µÃ¦¡¥µµ¨¨µ

LASIK º° µ¦¦´¬µªµ¤·· °µ¥µ´Ê
µ¥µ¥µªÂ¨³µ¥µÁ°¸¥Ã¥µ¦ÄoÁ¨Á°¦r ÂoÅ ¦´Ân
µ¦®´Á®Â °¦³µ &RUQHD

LASIK   ¥n°¤µµ /DVHU $VVLVWHG ,Q 6LWX
.HUDWRPLOHXVLV ÂÁ¨Á°¦r ¸É Ä o Ä µ¦Î µ Á¨·   Á} 
(;&,0(5/$6(5Á}Â¸É°¥¼nÄ¨ºÉ8OWUDYLROHWÄnª
ªµ¤¥µª¨ºÉµÃÁ¤¦¹ÉÁ}Á¨Á°¦rÁ¥ÈÎµ··¦·¥µ
Á¡µ³¸É µ¦³µÁnµ´Ê

´Ê°Äµ¦Îµnµ´LASIK


´Ê  °Â¦ º ° µ¦Â¥´Ê  ¦³µ · ª Â¨³ÁºÊ °
¦³µoµ³¼ µÁ} µ®¨´µ´Ê µ¦³µ
³¼Ád°° ¨´¬³Á®¤º°Ád®´º° µ¦³µ
³¤¸ªµ¤®µÁ¡¸¥Å¤¦°Ánµ´Ê
 Á¦ºÉ°¤º°¸ÉÄoÄµ¦Â¥´Ê¦³µ¤¸·
 ·Â¦º°0LFURNHUDWRPHÁ}Á¦ºÉ°´°´Ã¤´·¸É
ÄoÄ¤¸Äµ¦ µ¦³µ µ¤µ¦ µ¦³µÃ¥Äo
Áª¨µ¦³¤µª·µ¸
 ·¸É )HPWRVHFRQG/DVHUÁ}Á¨Á°¦r¸É¡´µ¤µ
Á¡ºÉ ° Äo Ä µ¦Â¥´Ê  ¦³µ¸É ¤¸  ªµ¤Â¤n  ¥Î µ ¤µªn µ
µ¦Äo 0LFURNHUDWRPH ÄoÁª¨µÄµ¦Â¥´Ê¦³µ
¦³¤µª·µ¸

´Ê°¸É° ®¨´µµ¦ µ¦³µÂ¨³Ád µ
¦³µÂ¨oª Â¡¥r³Äo (;&,0(5 /$6(5 ¥·¦´Ân
ªµ¤Ão¦³µÁ¡º°É ÂoÅ µ¥µ·· ´Ê °¸ÄÊ oÁª¨µ
¦³¤µyª·µ¸

´Ê °¸É µ¤®¨´µ¥·Á¨Á°¦rÁ¦ÈÂ¨oªÂ¡¥r³d
µ¦³µ¨´  Á oµ¸ÉÁ·¤ ¨´¬³Á®¤º°d µ®´  º °
¦³µ¤¸»¤´·¡·Á«¬µ¤µ¦n°¨´Á oµ¸ÉÅoÁ°oª¥
Â¦¼µµ«Å¤nÎµÁ}o°Á¥È®¦º°·µª
 Ã¥´ÉªÅ³ÄoÁª¨µÄµ¦ÎµÁ¨·´Ê®¤ ¦³¤µ
µ¸n°®¹Éµ
4

Healthy bangkok

LASIK´ÁÃÃ¨¥¸Ä{»´

 {»´ÁÃÃ¨¥¸¤¸µ¦¡´µ¤µ ¹Êµ¦Äo )HPWR
VHFRQG/DVHU¹É Á},QIUDUHG/DVHUÄµ¦Â¥´Ê ¦³µ
ÎµÄ®oµ¤µ¦Åo µ¦³µ¸É¤¸ªµ¤®µ¤ÎÉµÁ¤°Ánµ´
¨°´Ê µ ¹¨Ã°µÁ·¨Â¦o°µµ¦Â¥´Ê
¦³µÁnÃ°µÁ· µ¦³µÁ}¦¼®¦º° µ¦³µ
¸ µ°¸´Ê µ¦Äo)HPWRVHFRQG/DVHU¥´µ¤µ¦Îµ®
µÂ¨³ÎµÂ®n ° µ¦³µÅoÂ¤n¥Îµªnµµ¦Äo
0LFURNHUDWRPH°¸oª¥
 Á¤ºÉ°¤¸ªµ¤¨°£´¥¼ ¹Êµµ¦Äo )HPWRVHFRQG
/DVHUÄµ¦Â¥´Ê¦³µÁ}¸É·¥¤Â¡¦n®¨µ¥Â¨³´
Á}ª·¸¤µ¦µÄ¥»Ã¦Â¨³®¦´°Á¤¦·µ
 Îµ®¦´Á¦ºÉ°(;&,0(5/$6(5¸ÉÄo¥·Á¡ºÉ°¦´Ân
ªµ¤Ão¦³µÈ¤¸ªµ¤¡´µ¤µ ¹ÊÁn´µÁ¦ºÉ°
¦»nÂ¦Ç¸É¥·Á¨Á°¦rÁ}¤»¤ªoµ¤µÁ}Á¦ºÉ°¦»nÄ®¤nÇ¸É¥·
Á¨Á°¦rÁ}»¨ÎµÂ µÁ¨ÈÂ¨³¨³Á°¸¥ÎµÄ®o¡¨´µ¸É
ÄoÄµ¦¥·Á¨Á°¦r¨¨ Â¨³ ¡ºÊ·ª¦³µÁ¦¸¥Á¸¥
¤µªnµÁ¦ºÉ°¦»nÁnµ°¸´ÊÁ¦ºÉ°Á¨Á°¦r¦»nÄ®¤nÇ¥´Åo¦´
µ¦¡´µÄ®o¤¸ªµ¤Á¦Èª¤µ ¹Ê ÎµÄ®oÄoÁª¨µÄµ¦¦´¬µ
o°¥¨¤µªnµÁ¦ºÉ°¦»nÁnµÇ¹
 °µ¸Ê¥´¤¸µ¦¡´µ¦³·µ¤µ¦¨°µ
(<( 75$&.(5  Äo´Åª ¹Ê Á¡ºÉ°Ä®oÁ¨Á°¦rµ¤µ¦¦´¬µ
µ¥µ··Åo°¥nµ¤¸¦³··£µ¡¤µ ¹Ê

¦»

LASIKÁ}µ¦¦´¬µµ¥µ··¸Éµª¦

¤¸¦³··£µ¡¼Ã°µÁ· o°Â¦o°ÎµÉ ¤¸ ´Ê°µ¦Îµ
nµ´¸É³ª¦ªÁ¦ÈªÅ¤nÁÈª¹ÎµÄ®oµ¦¦´¬µµ¥µ
··oª¥Á¨·Åo¦´ªµ¤·¥¤¼
 µÁÃÃ¨¥¸¸ÉÅo¦´µ¦¡´µ¤µ¤µªnµeÎµÄ®o
Á¦º°É ¤º°¸ÄÉ oÄµ¦nµ´Á¨·¤¸ªµ¤´¤´¥Â¨³¨°£´¥
¼ ¹ÊÁ¦ºÉ°¥Ç°¸´Ê¥´¤¸¦³··£µ¡¸É¥°Á¥¸É¥¤¤µ ¹Ê

 «¼¥rÁ¨· Ã¦¡¥µµ¨¨µ ÎµÁ·µ¦¤µÁ}e¸É  ¤¸¤µ¦µµ¦¦´¬µ¸É¸ ¨µ¦¦´¬µ
Á¸¥Ánµ«¼¥rÁ¨·´ÊÎµ´ÊÄÂ¨³nµ¦³Á« ³¸Ê«¼¥rÁ¨·Îµ¨´ÎµÁ·µ¦´ºÊ°Á¦ºÉ°¤º°Â¨³
Á¨Á°¦rÄ®¤nÁ¡ºÉ°¡´µÄ®o«¼¥rÁ¨·¤¸ªµ¤´¤´¥¸É» °Á·¦´Îµ¦¹¬µÁºÊ°oµ´¬»Â¡¥r
Á¡ºÉ°Ä®oÂnÄªnµµ¦¦´¬µoª¥ÂÁ¨Á°¦rÁ®¤µ³´nµ°¥nµÂo¦··n°«¼¥rÁ¨·Ã¦¡¥µµ¨¨µ
Îµ´µ¦Â¡¥r¦»Á¡¤®µ¦Åo¸ÉÃ¦
·Ùww«ÜÐ

5

ËÁÍã¹ºŒÒ¹

¡ÒÃãªŒÂÒÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ
 Á¦µÁ¤ºÉ°¦nµµ¥°n°Â°ÁºÊ°Ã¦È³
µ¤µ¦Á oµ¼n¦nµµ¥ÅoÃ¥nµ¥ ·ÉÁ¸¥ª
¸É³¥´¥´Ênª¥Ä®o¦nµµ¥¨´¤µÁ}·
È º ° µ¦·  ¥µÂn  µ°µÅ¤n Á o µ Ä
®¨´µ¦·¥µ¸É ¼ o°Å¤nÄnªµn Á¦µÅ¤nµ¥
·¥µ°³Å¦ÈÅo ·°Å®ÈÅo Â¨oªÁ¦µ¤¸
¦³ª´·Â¡o¥µ´ª¸ÊÅ®¤µ°µÅ¤n¦µ
oª¥ÎµÊ ®µÁ¦µ·¥µ·°µÁ·¨ µo Á¸¥
¸É ° µ³Î µ Ä®o Á ¦µ¹  Ân ¸ ª·  Åo  °¨´ ¤ r
®¤°Äoµ´¸ÊÅo ¤¸Ã°µ¡¼»¥´
£¦·¥µ »£µ¡¬r Á£´¦ ¦³Î µ
Ã¦¡¥µµ¨¨µ ¤µÄ®oªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´
µ¦Äo¥µÄ®o¼ª·¸ Á¡ºÉ°Á}¦³Ã¥rÂn
»n³


4h¨µ¥µ´ÊÎµ´Å


¨µ¥µ¤¸ °o ¤¼¨¸ÁÉ }¦³Ã¥r°n ¼Äo o¦³»°¥¼¤n µ¤µ¥
·ÉÂ¦¸ÉµÎ ´n°Äo¥µº°µ¦°nµ¨µ¥µ´ÊÁ°Án
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ÎÊµo°Á· µ¹É°µÅo¦´¨ oµÁ¸¥Åo
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Q …เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเราแพ้ยา
ชนิดไหน
ก่อนอืน่ ต้องแยกผลข้างเคียงทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้ยาออกจาก
การแพ้ยาก่อนเพราะผลข้างเคียงเราสามารถคาดเดาได้ อาจ
ป้องกันหรือลดความรุนแรงในการเกิดได้ จากการปรับขนาดหรือ
วิธกี ารใช้ได้ ซึง่ แตกต่างจากอาการแพ้ยาทีไ่ ม่สามารถบอกได้ตงั้ แต่
ต้น ดังนั้น การที่เราจะบอกว่าคนไหนจะแพ้ยาชนิดไหนก่อนที่จะใช้
ยาจึงไม่สามารถบอกได้ ประเด็นส�ำคัญคือหากเกิดความผิดปกติ
ขึน้ ในขณะทีไ่ ด้รบั ยาไม่วา่ จะเกิดจากผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือ
เป็นการแพ้ยา ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อช่วยประเมินว่า
อาการนั้นๆ เกิดจากยาหรือไม่ เมื่อเกิดอาการแพ้ยาแล้วต้องทราบ
ชื่อยาและอาการที่เกิด โดยแจ้งแก่แพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง
เพื่อไม่ให้เกิดการแพ้ยาซ�้ำ เนื่องจากการแพ้ยาซ�้ำอาจมีอันตราย
ถึงชีวิตได้

Q …การรับประทานยาต่อเนือ่ งนานๆ
มีผลเสียหรือไม่
จริงๆ แล้วการรับประทานยาต่อเนื่องอาจมีความจ�ำเป็น
ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง, ไขมันใน
เลือดสูง, โรคเบาหวาน ฯลฯ โรคเรื้อรังเหล่านี้ผู้ป่วยไม่สมควร
ที่จะหยุดยาเอง ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ แต่ในบางสภาวะ
การรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดผลเสียได้
เช่น เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ, การดื้อยาหรือทนต่อยา
และหากหยุดยาทันทีจากการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานก็อาจ
เกิดผลข้างเคียงจากการหยุดยาได้
ตั ว อย่ า งของการเกิ ด ผลเสี ย จากการใช้ ย าบางประเภท
ติดต่อกันเป็นเวลานาน

1.

การใช้ ย าแก้ ป วด ลดการอั ก เสบของกล้ า มเนื้ อ
หรือกระดูก เช่น
				 1.1 ยาต้ า นอั ก เสบที่ ไ ม่ ใ ช่ ส เตี ย รอยด์ ยา
เหล่านี้รับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่จ�ำเป็นอาจมี
ผลต่อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด เกิดความผิดปกติที่ไต และ
อาจเกิดผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหาร นอกจากนั้นอาจเพิ่ม
โอกาสในการก�ำเริบของโรคหอบหืดอีกด้วย
				 1.2 ยาสเตียรอยด์หากรับประทานติดต่อกัน
เป็นเวลานานอาจท�ำให้ติดเชื้อได้ง่ายเช่น แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อ
รา บางรายพบว่ามีการหลัง่ กรดในกระเพาะอาหารมากขึน้ ท�ำให้เกิด
แผลในกระเพาะอาหารได้ ผลเสียของการใช้สเตียรอยด์ต่อเนื่อง
นานๆ ยังสามารถท�ำให้กระดูกผุได้ด้วย
การใช้ ย าระบายบางชนิ ด เป็ น ประจ� ำ อาจท� ำให้
การบีบตัวของล�ำไส้ลดลง และต้องเพิ่มขนาดยา
มากขึ้นเรื่อยๆท�ำให้ร่างกายเคยชินไม่ยอมถ่ายอุจจาระด้วยตนเอง
ยานอนหลับและยาคลายกังวล การใช้ยาต่อเนื่อง
นานๆก็อาจเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น มีการดือ้ ยา
ติ ด ยาไม่ ส ามารถนอนหลั บ ด้ ว ยตั ว เองได้ ต ้ อ งพึ่ ง ยาตลอด,
เซ็กส์เสื่อม, บางรายถึงขนาดความจ�ำเสื่อมก็มี
ในกลุ่มยาฆ่าเชื้อ ถ้าใช้เป็นเวลาต่อเนื่อ งนานๆ
อาจท�ำให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่ก่อโรคที่มีอยู่ในร่างกาย
ตายได้ ซึ่ ง เชื้ อ เหล่ า นี้ โ ดยปกติ จ ะมี ป ระโยชน์ ต ่ อ ร่ า งกาย เช่ น
ยับยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรคบางชนิด ช่วยในการสังเคราะห์
วิตามิน ช่วยในการย่อยสลายยาบางชนิด
ต้องขอขอบคุณ ภญ.จริยา สุภาพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงาน
เภสัชกรรม สังกัดโรงพยาบาลกลาง ที่น�ำความรู้ดีๆ ให้เรามา
พิจารณาใช้ยาในชีวิตประจ�ำวัน ไม่ใช่ไม่สบายปุ๊บก็หยิบยามา
ทานเลย อย่างน้อยเราต้องท�ำความเข้าใจกับอาการของเราและยา
ทีจ่ ะกินเข้าไปว่าถูกกับโรคหรือเปล่า เราแพ้ยาตัวนีไ้ หม รับประทาน
ติดต่อกันนานๆ เกิดผลเสียอย่างไร หวังว่าผู้อ่านคงน�ำไปปฏิบัติ
เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านค่ะ หากมีข้อสงสัยหรืออยากคุยกับ
เภสัชกรได้ทกุ โรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
หรือติดต่อผ่านทาง เว็บไซด์ได้ที่ www.msdbangkok.go.th

2.
3.
4.

สารส�ำนักการแพทย์
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Ä{»´ ¸Ê ª·ª
´ µµ¦µµ¦Â¡¥r¤¸ ªµ¤
oµª®oµÁ}°¥nµ¤µ Ä ³¸Éª´¦¦¤µ
µ¦Â¡¥rÈ¤¸µ¦¡´µ·o´°¥nµÅ¤n®¥»¥´Ê
Án´ Á¡ºÉ°ªµ¤³ª ¦ªÁ¦Èª °Îµª¥ªµ¤
³ªÄµ¦¦´  ¬µ¡¥µµ¨ ¹  ¤¸  µ¦ª· ´ ¥ µ
µ´nµÇ°¥nµ¤µ¤µ¥


Á¦ºÉ°µ¥£µ¡Îµ´ o°Á nµÂ¨³³Ã¡

Îµ¦´°µ®µ¦Ån¤»Å¡¦ ¤·Ê´

Ân oµªÁoµ®oµ¤Á¨º°


Ã¥ «¡»  · ¡ ¦ ·  r ¤·  ¦£µ¡ Á¨ µ·  µ¦
³¦¦¤µ¦£µª· ´ ¥ Â®n  µ·  Ád  Á¥ªn µ  µ¸É Î µ ´  µ
³¦¦¤µ¦ª·´¥Â®nµ· ª Åo¦´Á·µ¤µ¤nÁ¦·¤
µ¦¦³·¬rÂ®nµµ¦¦´Áµ®¨¸ .,3$ Á oµ¦nª¤Â¨µ
¦³·¬r·oÄµv6HRXO,QWHUQDWLRQDO,QYHQWLRQ)DLU 6,,) 
wª´¸É ´ªµ¤¸É µn ¤µ¦µªnµ¨µµÅ¥
Á oµ¦nª¤Â  ¨µ Â¨³ªoµ¦µª´¨Á®¦¸¥°¤µ¤µ¹
¨µnª¦µª´¨Á®¦¸¥Á·¤¸¨µ

¦µª´¨Á®¦¸¥°ÅoÂn¨µÁÃÃ¨¥¸°»£µ·¨Áª°¦r
µÃ¡¦o°¤ÄoµÎ ®¦´£µ°»µ®¦¦¤Ã¥¦«¦°Á°··Í
Â¨³³ Â®n»¯µ¨¦r¤®µª·¥µ¨´¥  Ân oµªÁoµ¦
®oµ¤Á¨º° Ã¥ ¦«¡··¡¦ »¥·¥r Â¨³³ Â®n
¤®µª·¥µ¨´¥Á¸¥Ä®¤nÁoµ°¸ÊÁ¡ºÉ°¸ª·Ã¥µ¥´¦¸Á¦··¦
´¦³·¬r°·¦³  Îµ¦´°µ®µ¦Ån¤»Å¡¦ ¤·Ê´Îµ®¦´
j°´µ¦·n°ÁºÊ°Åª¦´ÄÅnÃ¥¦«¦µ¤n°µ·¡¥r
Â¨³³Â®n¤®µª·¥µ¨´¥Á¬¦«µ¦rÁ¦º°É µ¥£µ¡Îµ´
o°Á nµÂ¨³³Ã¡Ã¥µ¥¤¹ª´¨³Â¨³³Â®nª·¥µ¨´¥
Á·Â¡¦n Â¨³Á¦ºÉ°¦³Á·°»´n°ÎÊµÃ¥ µ¥§¬µ
´¦ÁÂ¨³³Â®nª·¥µ¨´¥Á·¨¦

oµ¨µ¸ÅÉ o¦µª´¨Á®¦¸¥Á·ÅoÂnÂn¡¨µ·Ä
Â¦¦³Â¼Ã¥«¦··¦µ¤¦»·Â¨³³Â®n
¤®µª·  ¥µ¨´ ¥ ¤®·  ¨  Á¦ºÉ ° ¢{  Å n Å n ¦ ³Á°¦r Ã ¤¤· Á °¦r
°Ã¦¨Á¨°¦rÃ¥µ¥»¦·¥µµ¤ÂoªÂ¨³³Â®nª·¥µ¨´¥
Á·Á°»¤Á¦º°É °¥¤³¡¦oµª°Á¦³rÃ¥µ¥§¬r
´¥ «¦¸¤´· Â¨³³ Â®nª·¥µ¨´¥Á·¦¤ Â¨³
e·¤®´«¦¦¥rÃ¥µ¥ª·¦ª´r°´«»¡µ·¥rÂ®nÃ¦Á¦¸¥
Á¤Á¡°»·«´®ª´Á¡¦»¦¸

Â¨³¸ÉÈº°°¸®¹Éªµ¤£¼¤·Ä¸ÉÅ¥ µ´ °Å¥
Åo·o¦oµ¦¦rª´¦¦¤ÁÃÃ¨¥¸Ä®¤nÇ¸ÉÅ¤nÅoo°¥Åªnµ
µ´nµµ· Án´ ·µ¤ nµªµ¦ªµ¦Â¡¥rÄ´´
Îµ´µ¦Â¡¥r ¦»Á¡¤®µ¦Åo¸ÉÁªÈÅr ZZZPVGEDQJ
NRNJRWK

µ®´º°¡·¤¡rÃ¨ª´¸Ê e¸É´¸É¦³Îµª´¡§®´¸¸É¤¦µ¤
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ÊÒÇ¡Œ¹ãËÞ‹

®i¬zªÙ
Á}¸¦É o¼ ´ ´ªÉ µ°ªnµ¸¤´°³Ä£o¤¸É ¸ ³Ã¡µ¥Å®¨n¹É 
Á¡¦µ³³nª¥Ä®o¨°¨¼Åoµn ¥Ân°¸¤Ê Á¸ ¦º°É ¸É µn ÄÁ¡·¤É ªnµo
³¨³¤´¥´Á}µª¸ÉÁ¸É¥n°µ¦Á}Áµ®ªµÅoo°¥ªnµµªo°
³oª¥ ÁºÉ°µÅ ¤´¦·Áªo ³nª¥ÎµÄ®o¨Ã°µ¸ÉÎÊµµ¨Ä
Á¨º°¼Å¤nÁºÉ°È¨°°nµ¼¦µ¥¨³Á°¸¥oµ¨nµn°Å


¸É¤µKXQVDFRP


Å ¤´¸É³¤¦°³Ã¡Â¨³´Êoµ¥Âo¦·Â¨oªnª¥j°´Ã¦Áµ®ªµµµ¦
ÎµÄ®o¦nµµ¥ª»¤¦³´ÎµÊ µ¨ÄÁ¨º°Åo¸ ¹Ê¦Ã¦´¨r µ®rµ³Â¡¥r«µ¦r
¤®µª·¥µ¨´¥±µ¦rªµ¦rÄ°´¡ªnµ®¼Å¸É o¦´ µ¦¨¼nµ¥Å ¤´Äoª· ®´ VXEFXWDQH
RXVIDW Á oµ¼n®oµo°¤¸ÎÊµ®´¨¨ ³¸ÉÁ¨¨rÅ ¤´®´ª¨Án´Â¤o·°µ®µ¦Â¨³
Îµ·¦¦¤ÁnµÁ·¤

µ®rÁ¦·¤ªnµÁ¦·É¤oµ¦«¹¬µÁ¡ºÉ°o®µªnµÁ®»ÄÅ ¤´¸É³¤ÄnªnµÇ °
¦nµµ¥¹¤¸¨n°ªµ¤Á¸É¥ °Ã¦ µ¦³ªµ¦Áµ¨µ°µ®µ¦ Án Áµ®ªµ
Ânµ´n°®oµ¸Ê ¤¸µª·´¥¸ÉÂÄ®oÁ®ÈªnµÅ ¤´¸É³¤°¥¼n¦·Áª®oµo°®¦º°¸É
Á¦¸¥ªnµÅ ¤´£µ¥Ä YLVFHUDOIDW µ¤µ¦Á¡·É¤ªµ¤Á¸É¥ °Ã¦Áµ®ªµÂ¨³Ã¦®´ªÄ
³¸É¸ÉÅ ¤´¡°¡¼¦·Áª³Ã¡Â¨³o¤¸ÂªÃo¤Á}Ã¦´¨nµªo°¥¨

´Ê¸Ê ¨ª·´¥¨nµ»¸ÊÄ®oÁ®ÈªnµÅ ¤´Äo·ª®´°µÁ}¦µµ¦Îµ´¸Éj°µ
Ã¦¸¸ÉÁºÉ°¤Ã¥´¦³ªµ¦Áµ¨µ°µ®µ¦µ®rÂ¨³¸¤´ª·´¥Îµµ¦¨°´®¼
oª¥µ¦¨¼nµ¥Å ¤´Äo·ª®´¸ÉÎµ¤µµ®¼´ª°ºÉ Á oµ¼n®oµo°Â¨³Äo·ª®´ °
®¼¨°

°µ¸Ê ¨¦µªnµ®¼¸É¼¨¼nµ¥Å ¤´¸É®oµo°°¤¨®¨´nµÅ®¨µ¥
´µ®r °¸´Ê¥´¤¸ÎÊµµ¨Â¨³°·¼¨·ÄÁ¨º°Ä¦³´¸ÉÁ®¤µ³¤¥·É ¹ÊÁ¤ºÉ°Á¸¥´®¼
´ª°ºÉ Ç ³¸Ê ´ª·¥´ ¸¤¸Ê µÎ ¨´ ¥µ¥¨Á¡º°É o®µµ¦£µ¥ÄÅ ¤´Äoª· ®´¸ÁÉ }¡¦³Á°
°Á¦º°É ¸Ê Ã¥®ª´ªnµ°µn°¥°¼n µ¦¡´µ¥µ¦´¬µÃ¦Áµ®ªµÂ¨³Ã¦°oªÅoÁº°É µ
Â¤o¦¼o´ªnµÅ ¤´µ¤µ¦¨·±°¦rÃ¤®¨µ¥·Ânµ®r¸Êªnµ±°¦rÃ¤Á®¨nµ´Ê¼Á®¤º°Å¤n¤¸
ªµ¤Á¸É¥ª o°´¦³ªµ¦¸ÊÁ¨¥
·Ùww«ÜÐ
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â´Â ¹¾. ¾Ãà·¾ á«‹àÎŒ§
¡ÅØ‹Á§Ò¹Í¹ÒÁÑÂªØÁª¹
âÃ§¾ÂÒºÒÅ¡ÅÒ§

Ùwzw|¬z¢²· zÖiwÝÙ

ÄÃ¨¥»·· °¨¸É o¼ nµÁ¦n¦¸Äµ¦Îµ¦¸ª· ¦³Îµª´Â¨³¤¸µ¦Â n ´ ¸É ¼ ÎµÄ®o®¨µ¥
®¨¨º¤Äµ¦¼Â¨» £µ¡ °Á°¹Á·Ã¦µ¤¤µ®¨µ¥Ã¦´ÊÇ¸ÉµÃ¦µ¤µ¦j°´Â¨³¦´¬µ
Ä®oÅo¨¸oµ¡Ã¦Ä¦³¥³Á¦·É¤Â¦ÁnÃ¦µÁ¤µ°¨· ªµ¤´Ã¨®·¼Ã¦Áµ®ªµ£µª³ÎÊµ®´
Á·Ár Ã¦¤³Á¦Èµ¤¨¼Ã¦¤³Á¦ÈÁoµ¤Â¨³Ã¦¤³Á¦È´Îµ´µ¦Â¡¥rÁ®Èªµ¤Îµ´
Äµ¦´¦°Ã¦Á®¨nµ¸Ê Á¡ºÉ°´¦°¼o¤¸ªµ¤Á¸É¥Á¡ºÉ°Â³Îµj°´Â¨³¦ª¡¼oÁ}Ã¦Ä¦³¥³
Á¦·É¤oÁ¡ºÉ°¨µ¦¦´¬µ¸É¸ ¹Ân´Ê³¦¦¤µ¦¡´µ¦·µ¦´¦°Ã¦¸ÉÎµ´Ä®o´¦³µ ¹Ê
¹É  µ³¦¦¤µ¦Åo ´  ´Ê  » ¤ ´  · ´ ·  &R3  Â¨³¤¸  µ¦¦³» ¤ Â¨Á¨¸É ¥ Á¦¸ ¥ ¦¼ o  Á· 
%HVW3UDFWLFHÄµ¦´¦°Ã¦¸ÉÎµ´Ä®o´¦³µ ¹Ê

Ã¦¡¥µµ¨´´Îµ´µ¦Â¡¥r¤¸µ¦¦·µ¦´¦°Ã¦Á¤µ°¨·Â¨³Ã¦¤³Á¦È Ân¨³
Ã¦¡¥µµ¨¤¸ o°¸ o°o°¥nµÇ»¤´·´·Åo¦ª¦ª¤¦³ÁÈnµÇ¤µ´Îµ%HVW3UDFWLFHÄµ¦
´¦°Ã¦¹Éµ¤µ¦¼¦µ¥¨³Á°¸¥ÅoÄ Website °Îµ´µ¦Â¡¥r ZZZPVGEDQJNRNJRWK
Äªµ¤¸Ê³¥´ª°¥nµµÁ¦ºÉ° ¹É°µ»¦³µ¥Ä®o¼oÎµµ¦´¦°ÎµÅ¦´¦»µÅo Án
µ¦Á¦¸¥¤Âµ¦´¦°o°¤¸µ¦¦³»¤¼o¤¸nª¦nª¤»®nª¥Á¡ºÉ°Ä®oÁ®Èªµ¤Îµ´Äµ¦´¦°
¹³Åo¦´ªµ¤¦nª¤¤º°µ®nª¥µnµÇª¦¤¸µ¦Á¦¸¥¤Á°µ¦Ân¡´ªµ¤¦¼oÄ®o¡¦o°¤Â¨³ª¦¤¸
µ¦¦³µ´¤¡´rÄ¦¼Â®¨µ®¨µ¥Ánµ¦·jµ¥¦³µ´¤¡´r Á¸¥µ¤µ¥´Ê¸ÉÃ¦¡¥µµ¨
Â¨³Ä»¤ ª¦Á¦·É¤µ¦´¦°´ÊÂn  »¨µ¤ °»eÁ¡ºÉ°Å¤nÁ·{®µÄµ¦Á·nµ¥nµ¦·µ¦
´¦° °  ÎÊµo°  ¼o·´·µµ¤µ¦Äo®nª¥µ°µ¤´¥»¤ ®¦º°®nª¥µ¼oiª¥°
Ã¥´Ê»´¦°¦·ÁªÄ¨o´»Îµ´¦®¦º°¸É23'°µ¥»¦¦¦¤³ÎµÄ®oÅo¼o¦´¦·µ¦´¦°¤µ ¹Ê
®¦º°¦³µ´µÃ¦Á¦¸¥µ¦³°µ¦Â¨³»¤Á¡º°É Îµµ¦´¦°°Ã¦¡¥µµ¨Â¨³»oµ¥
ª¦¤¸µ¦´ÁÈ °o ¤¼¨Ä¦³°¤¡·ªÁ°¦r °Ã¦¡¥µµ¨Á¡º°É Ä®oµ¤µ¦Îµ °o ¤¼¨¤µª·Á¦µ³®rÁ¡º°É ªµÂ
Â¨³¡´µµ¦¼Â¨¼o¦´¦·µ¦n°Å

Ù}ªÞ²|wzw|¬z¥Ýª¢®iÙ
8FCTJUFx|·Ùww«ÜÐXXXNTECBOHLPLHPUI
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wÜ×Ùw«ÜÐ~¤wª~¡Ù
Ã¥


¡Á¡¦¡¬rÎµ¦·µ¦
¼o°Îµª¥µ¦«¼¥r¦·µ¦µ¦Â¡¥r»Á· «¼¥rÁ°¦µª´

µÍ¹·Õè 2


µ¸ÉÁ¦·ÉÎµÄ´¸ÉÂ¨oª³Á®ÈÅoªnµ¡¦³¦µ´´·µ¦Â¡¥r»Á·¡«ÓÖÖÒ¸Ê ¤·Åo
¦°¨»¤Á¡µ³µ¦Ä®oµ¦nª¥Á®¨º°¼oÁÈiª¥»Á·®¦º°µÁÈ¸ÉÁ·Á®»Ánµ´ÊÂn¥´¦°¨»¤¹
µ¦nª¥Á®¨º°¼oÁÈiª¥»Á·Äµ¡¥µµ¨ Â¨³µ¦nn°¼oÁÈiª¥»Á·¦³®ªnµµ¡¥µµ¨
°¸oª¥ Îµ®¦´Äµ¡¥µµ¨´ÊÈ¥´¤·Än¦°¨»¤Á¡¸¥®o°»Á·Ánµ´ÊÂn¥´¦ª¤¹µ¦¼Â¨
nª¥Á®¨º°¼oÁÈiª¥»Á·®¦º°µÁÈÄnª°ºÉÇ£µ¥Äµ¡¥µµ¨´Ê°¸oª¥¦µ¥¨³Á°¸¥ °
¡¦³¦µ´´· µ¤µ¦«¹¬µÅo¸É KWWSZZZUDWFKDNLWFKDVRFJRWK'$7$3')$3')

µ¡¦³¦µ´´·µ¦Â¡¥r»Á·´¨nµªÎµÄ®oÁ·³¦¦¤µ¦µ¦Â¡¥r»Á· ¡
Ã¥¤¸¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªµµ¦» Á}¦³µ Îµ®oµ¸ÉÄµ¦Îµ®¤µ¦µÂ¨³®¨´Ár
Á¸É¥ª´¦³µ¦Â¡¥r»Á·Â¨³®oµ¸É°ºÉÇµ¤¸ÉµÎ ®Ä¡¦³¦µ´´·¦ª¤´Ê¤¸µ¦´´Êµ´
µ¦Â¡¥r»Á·Â®nµ· ¡  £µ¥ÄoÎµ´ °¦´¤¦¸ªnµµ¦¦³¦ªµµ¦»  ¤¸®oµ¸ÉÄµ¦
´ÎµÂ®¨´Á¸É¥ª´µ¦Â¡¥r»Á·¤µ¦µÂ¨³®¨´ÁrÁ¸É¥ª´¦³¦·µ¦µ¦Â¡¥r»Á·
Á°n°¡Â¨³®oµ¸É°ºÉÇµ¤¸ÉÎµ®Ä¡¦³¦µ´´·¹É ³¸ÊÅo¤¸µ¦´ÎµÂ®¨´Á¸É¥ª´
µ¦Â¡¥r»Á·Á}¸ÉÁ¦¸¥¦o°¥Â¨oªÂ¨³³ÅoÁ¨nµ¼n´¢{Ä´n°Å

hw¡}w·Ùw|Ùªxz|ª



«¼¥rÁ°¦µª´Åo´n¸¤ª·¥µ¦Äµ¦¦¦¥µ¥Ä®oªµ¤¦¼oÂnª·¦´¦¥µ¥r¦´oµÄ¡ºÊ¸É
Á ¨°Á¥Ä®´ª o° vµ¦¤¡¥µµ¨Â¨³µ¦nª¥Á®¨º°¼oÅo¦´°»´·Á®»o°ÁºÊ°ow
Â¨³ f´¬³Ân¼oÁ oµ¦´µ¦°¦¤ÎµªÔÑÑÄÃ¦µ¦vª·¥¥¨°£´¥ª´¨°Á¥£¼¤·Ä
¦´Äo¦³µw °Îµ´µÁ ¨°Á¥ Á¤ºÉ°ª´¸É ÒØ »¤£µ¡´r ÓÖÖÕ  ®o°¦³»¤´Ê Ø
°µµ¦Îµ´µÁ ¨°Á¥

·Ùww«ÜÐ
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¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒzØ³ÀÒ¾

/HDQ 6HDPOHVV+HDOWK&DUH

Ã¥ ·¥µ¦³¡´«·¦· ¡¥µµ¨ª·µ¸¡ª

Á¨ µ«¼¥r¡´µ»£µ¡Ã¦¡¥µµ¨µ·

/HDQWKLQNLQJµ¦Á¨¸É¥Â¨ªµ¤¼Á¨nµ :DVWH Ä®oÁ}»nµ 9DOXH Ä¤»¤¤° °¼o¦´¦·µ¦ 9RLFH2I
&XVWRPHU92& °¥nµÅ¤n¤¸¸É·Ê» &RQWLQXRXV4XDOLW\,PSURYHPHQW&4,
Waste
0XGD
ªµ¤¼Á¨nµ

»nµ
Ä¤»¤¤° °
¼oiª¥¼o¦´¨µ

'2:17,0(
DHIHFW5HZRUNÎµµÎÊµÁ¡ºÉ°ÂoÅ o°¡¦n°
OYHUSURGXFWLRQµ¦¨·®¦º°¦·µ¦¤µÁ·ÎµÁ}
WDLWLQJµ¦¦°°¥
NRWXVLQJVWDIIWDOHQWV£¼¤·¦¼o¸É¼Á¨nµ
TUDQVSRUWDWLRQµ¦Á·µ
IQYHQWRU\ª´»¨´
MRWLRQµ¦Á¨ºÉ°Å®ª
E[FHVVLYHSURFHVVLQJ ´Ê°¸É¤µÁ·ÎµÁ}
1RWKLQJLPSRVLEOH
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v,I\RXZDQWWRVWDUWGRLQJVRPHWKLQJQHZ
\RXQHHGWRVWRSGRLQJVRPHWKLQJROGw
3HWHU'UXFNHU
v:HFDQuWGRWKHVDPHWKLQJRYHUDQGRYHU
DJDLQDQGH[SHFWGLIIHUHQWUHVXOWVw
$OEHUW(LQVWHLQ

Healthy bangkok

´ª°¥nµµ¦Îµ/HDQ¤µÄoÄµ¦¦·µ¦» £µ¡

°µµ¦¤»n ´ªµ¤¼Á¨nµÁ¡ºÉ°Ä®o¦·µ¦¼oiª¥¸ ¹Ê¥´Áoµ¦Á¦¸¥¦¼o¦³ªµ¦Îµµoª¥µ¦Á oµÅ
´Á ´Ê°·´·µÄµ¸É¦·n°¸É³¤µª·Á¦µ³®rµÁ®»Â¨³®µµ¦´¦»Án

 µ¦¦´¦» ´Ê °µ¦¼Â¨Ä®o°¡´¢g ÎµÄ®o¨¦³¥³Áª¨µ¸É o¼ ªi ¥o°°¥¼Än ®o°¡´¢g Âo
{ ®µ° ª °
µ¦¦·µ¦nµ´ÎµÄ®onµ´¼oiª¥Åo¤µ ¹ÊÄÂn¨³ª´

 µ¦¨ ´Ê°µ¦¦ª°··Í¼oiª¥Á}2QH6WRS6HUYLFH

 µ¦°°Â¦³µÄ®¤n¸ÉµÎ Ä®oµ¤µ¦Ä®o¦·µ¦Á¡·É¤ ¹ÊÅoÃ¥Å¤no°Á¡·É¤®¦º°ÁÃÃ¨¥¸

 µ¦¨°´¦µµ¦·ÁºÊ° &HQWUDO OLQH y DVVRFLDWHG %6, Á oµÄ¨o«¼¥r oª¥µ¦¤¸nª¦nª¤ °¸¤µ¸É
®oµ¸ÉµÄµ¦°°Â¦³µÄ®¤n Äo o°ªµ¤Áº°Ä¸É¤°Á®Ènµ¥ÇÂ¨³Îµnµ¥ÇVWLFNHUSRVWHUÂ¨³
ODEHOÎµÄ®o¦³µÁ}¤µ¦µ´·É °nµÇÄ®oÁ}¦³ f°¦¤µ¦Änµ¥Â¨³µ¦GUHVVLQJÁ¡ºÉ°Ä®oÎµÄ
·É¸É¼o°´ÊÂnÂ¦

&RQWLQXRXV
,PSURYHPHQW
6\VWHP

/HDQ
(QWHUSULVH
0DWHULDOV
0DQDJHPHQW
6\VWHP

ÎµÁ·µ¦¡´µ
°¥nµn°ÁºÉ°Á}¡¨ª´
Å¦oªµ¤·¡¨µ

Äo¦³¹Ã¥Ä®oªµ¤Îµ´
Á¡µ³·É¸É¨¼oµo°µ¦Ánµ´Ê

/HDGHUVKLS
6\VWHP

/HDQº°µ¦ ´ªµ¤¼Á¨nµ»·°°µ¦³µ
/HDQ

x /HDQÄ¦³´{Áº°µ¦¨ªµ¤¤¸´ª¨

 6HOI/HVV

x /HDQÄ¦³´°r¦º°µ¦¦´¦»¨·£µ¡ °

 °r¦Ä®o¤¸ ¦³··£µ¡¼»Â¨³Åo
» £µ¡ª¼n

 Åoª¥

x /HDQÄ¦³´µ·º°µ¦ ´ªµ¤¼Á¨nµ °

 µ¦Äo¦´¡¥µ¦Ã¥¦ª¤
6HDPOHVVº°ªµ¤Á¸¥¸ÅÉ ¦o¦°¥n°µ¦Áº°É ¤¦³µÁ}Áº°Ê
6HDPOHVV
Á¸¥ª´Á¸¥Á¸¥Åo´,QWHJUDWLRQ

µ¦µ¥µ¦Â®n»nµÄ»Ç ´Ê°
µ¦ÎµÁ·µÁ¦·É¤´ÊÂnµ¦°°Â
µ¦ªµÂÁ¡ºÉ°¡·µ¦µªnµ·¦¦¤Ä¸É
Å¤nÁ¡·É¤»nµÂ¨³Á}ªµ¤¼Á¨nµ

Îµ·¦¦¤nµÇ¸É¤¸»nµÁ¡·É¤ÎµÁ·ÅÅo
°¥nµn°ÁºÉ°Ã¥¦µ«µµ¦· ´µ¦°o°¤
µ¦¥o°¨´µ¦°¥
®¦º°µ¦Á· °Á¸¥

·Ùww«ÜÐ
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Ê‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾

àÅÕéÂ§ÅÙ¡´Õ...·ÕÇÕäÁ‹àÍÒ....

Ã¥ Â¡¥r®·¸µ¦¸¦´ rª¦¸ ¡¬r

Ã¦¡¥µµ¨µ·

àÅ‹Ò¹Ô·Ò¹´Õ¡Ç‹Ò
vµ¦nÁ¦·¤» £µ¡w ¡ªÁ¦µµªªµ¦Â¡¥rÂ¨³µ¦µµ¦» ¦µ´

¹Ê ÄªnµÁ¡º°É nÁ¦·¤Ä®o·¤¸» £µ¡Â È Â¦¸Åo¦´ µ¦j°´Ä®o¨°Ã¦£´¥¨»¤n Á¸¥É Å¤nÁÈiª¥
¨¡§·¦¦¤Á¸É¥nµ Ç Åo nª¨»n¤¸ÉÁ}Ã¦Ã¦¸É¦´¬µÅo ÎµÄ®o®µ¥µÃ¦Â¨³Å¤nÁ}ÎÊµ ¨»n¤Ã¦
¸ÉÁ¦ºÊ°¦´Ä®o°¥¼n´Ã¦°¥nµÁ oµÄ ¤¸»£µ¡¸ª·¸É¸ ¦nµµ¥ÁºÉ°¤°¥oµ¸É» Â¨³ÄÃ¦¸É®¤®ª´Ä
µ¦¦´¬µÎµÄ®o¼oiª¥Â¨³¦°¦´ªÎµÄÅo°¥¼n°¥nµ¨°µªµ¤» rÅ¤nÁÈª¦¤µ´Êµ¥Ä

´Ê¸Ê ®´ªÄÎµ´ °µ¦nÁ¦·¤» £µ¡º°¡ªÁ¦µ
o°¦oµ¡¨´Ä´ªÁ°Ä®o¨»n¤Ájµ®¤µ¥Á¦µ¤¸ªµ¤¦³®´
¨» ¹Ê¦´Á¨¸É¥Á°Äµ¦¼Â¨» £µ¡®¦º°¡¼nµ¥Çªnµ
Ä®oÁ·v»yn³yÎµw» £µ¡¸É¸¹³¥´É¥º

Îµ®¦´ÁÈ Ç °Á¦µ µ¦nÁ¦·¤» £µ¡ÄÁÈ¤¸
¤µ¤µ¥®¨µ¥¦³ÁÈÁn´Ä¸É¸Ê °Áo¹¦µµÄµ¦
¡´µµ¦oµ·{µ°µ¦¤r ·ÄÄ®oÁÈ¤¼¦r´Ê
,4(404ÄµÂn¤»¤

{®µ¸É¡n°¥ÇÄÁÈÁ¨Èº°Á¦ºÉ°¡¼oµ°¥¼nÅ¤n
·É¤µ·´Ê¹ÉoµÅ¤nÅo¦´µ¦ÂoÅ µ¦Á¨¸Ê¥¼°¥nµÅ¤nÁ oµÄ
³n  ¨n ° ÁºÉ ° n ° ÁÈ  Äª´ ¥ Á¦¸ ¥ ´Ê  ¸É  o µ Â¨³Ã¦Á¦¸ ¥ 
Á¤ºÉ°¤µ¤µ·Å¤n¸ µ¦Á¦¸¥¥n°¤Á}Á¦ºÉ°¥µ¡§·¦¦¤
» oµª¦oµªÅ¤n¢{Ä¦ ÎµÄ®o¦°´ªÅ¤nªnµ¡n° Â¤n ¦¼
¤´Îµ®·Á· ¸¥®¦º°¨Ã¬°µµ¦nµµ¥®¦º°·Äªnµ³
Á µo ª´¥¦»n ÁÈnª®¹É ³¼Á¸¥ªµ¤¤´É Ä¤°nµÁ°ÎµÉ 
¤¸{®µµ¦Á¦¸¥ µÂ°°oª¥¡§·¦¦¤oµª¦oµª
Á¡ºÉ°·ÎµÅ¼n¡§·¦¦¤Á¸É¥ÁnµÇÄ´¤Á}
{®µ¸ÉÁ¦µÁ®È´°¥¼n»ª´¸Ê
14
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®¨µ¥Ç¦´Ê Äµ¦¨Á¥¸¥É ¤»¤³Á®ÈÅoªµn µ¤oµ
¤´ÁdÃ¦´«r·Ê ÅªoÂ´Ê ª´Â¨³µµ¦´¦³ª´Á· È¸¤É µ
Ã¦¡¥µµ¨oª¥{®µ¡¼oµÅ¤n°¥¼n·ÉÎµª¤µ¸É¡
ªnµ¼Á¨¸Ê¥¼°¥¼n®oµ°Ã¦´«r Â¨³¼o¦°ÎµªÅ¤no°¥
¸ÉÁ oµÄªnµµ¦ÁdÃ¦´«rÄ®oÁÈ¼ ÎµÄ®oÁÈ¤¸¤µ·´É¼°¥¼n
ÅoÁ}´ÉªÃ¤¼Â¨Ènµ¥Å¤nÁ®ºÉ°¥

 «hhÙÞ®hh ¬ÙÐ·Ý®
¡Ñºà´ç¡àÃÒºŒÒ§?

¤¸µª·¥´ ¤µ¤µ¥´»ªnµÁÈ¤µ·´Ê ÁÈ¡¼oµ
´¤¡´r´µ¦¼Ã¦´«rµÁ¡¦µ³ºÉ°Ä°79¤´nµ¤µ
nµÅ°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÁ¦oµ°µ¦¤rÃ¥¸ÉÁÈÁ¨ÈÇ¸É¥´¡¼Å¤nÅo
´É¼Ã¥Å¤nÁ oµÄªnµÄ¦"Îµ°³Å¦"Äo£µ¬µÅ¤nÁ}¦¼oÂn·É¤µ
¦³»oÂªp Ç Å¤n¤¸·´¤¡´r°Ão Å¤nÅoÄ®oªµ¤Á oµÄ
Ã¥Á¡µ³Á¤ºÉ°¤¸£µ¡ªµ¤¦»Â¦ ÁÈÈ³¹¤´Å¸É¨³·
Ã¥Å¤n¤¸Ä¦´¦¼o Á·µ¦Á¨¸¥Â oµª¦oµªÄÁª¨µn°¤µ
Â¤oÂn¤µ¤»¤µ¦Â¡¥rÄ®¦´°Á¤¦·µ¥´¦¸°°¤µ®oµ¤´¡

Å¤nÂ³ÎµÄ®oÁÈÎÉµªnµe ¼Ã¦´«r nªÄÁÈÃÈª¦
Îµ´Áª¨µÄµ¦¼ v¦µ¥µ¦»£µ¡Á¡ºÉ°ÁÈwÅ¤nÁ·ª´¨³
y´ÉªÃ¤Áo³³v¦µ¥µ¦»£µ¡Á¡ºÉ°ÁÈw¹Éoµ
Á¦µÂÅ¤nÁ®È

Á¤ºÉ°Á}Án´ÊÁ¦µª¦Â³Îµ¡n°Â¤n ¼o¦°Ä®o¨
®¦º°Á¨·µ¦ÁdÃ¦´«rÄ®oÁÈÁ¨È¼ ÁÈÃª¦¤¸µ¦Îµ´
Áª¨µ¼o¦°ÄoÁª¨µÄµ¦¼°¥¼n´¨¼Á¡ºÉ°°·ÉnµÇ
¹É¢{¼Á}§¬¸¸É´o°¥µÂnÁ¦µÁ®È§·ÍÁ vÁ¦¥µw
n°ÁÈ°µ¥» Ä®oµ®´º°¡·¤¡r ¹ÉnµÁÈª´´´Ê
o°¥ÎÊµªnµÎµÁ}o°Â³Îµ¦·Ç®¦º°®¨¸Á¨¸É¥ÅÁ¨¥
ºÉ°Ã¦´«r¸Éªnµ¦ª¤¹9'2Á¤r°¤¡·ªÁ°¦rÁ¤r¹ÉÁÈ¤
Åoª¥{®µÄª´¥Á¦¸¥

Áª¨µ°´  ¤¸  n µ °Á¦µ´  ¨¼   Ç Î µ ·  ¦¦¤¸É ¸
¦nª¤´°Á®º°µµ¦¡¼»¥®¥°¨o°Á¨n¦nª¤´
º°µ¦Á¨nµ·µ

Änµ¦³Á«¤¸Ã¦µ¦®´º°Á¨n¤Â¦ °¸ª· ®¦º°
%RRNVWDUW¹ÉÁ¦·É¤Ä¦³Á«°´§¬´ÊÂne Å¹
¦³Á«¸É»iÄ¦³Á«Å¥Á¦µÁ¥¤¸µ¦¦¦rÂ®´º°
·µÁ¨n¤Â¦ÂnÁÈÅ¥ ´ÊÂnÄe  Ã¥¦³¦ª
µµ¦» ¦nª¤´¤¼¨··®´º°Á¡ºÉ°ÁÈ

µ¦°n µ ®´  º ° Ä®o ¨¼  ¢{  ´Ê  Ân Á ¨È   ¤¸  ¨¸  n ° µ¦
¡´µµ¦´Ê oµ£µ¬µªµ¤·µ¦º°É ªµ¤®¤µ¥¦·¥¦¦¤
·¼µn ¥Ç®´º°·µ¡n°Â¤nµ¤µ¦°£µ¬µ¨¼ªnµ¸°É ³Å¦

Îµ°³Å¦°¥¼n ·É¸Ê¸ ·É¸ÊÅ¤n¸ Ä®o¨¼¦nª¤°Ão  ®´Äo£µ¬µ
°¸ °¦¼¦nµ°°³Å¦nµÇÄ·µÁÈÅoÂ
ªµ¤·Á®È·µµ¦n°Á·ªµ¤»µÃ¥Á¡µ³
Á·ªµ¤» ´¡n°Â¤n

¤¸ ® ¨µ¥´ ¥ ªn µ  Â¨o ª Î µ Å¤o ° °n µ ´Ê  Ân Á ·  "
³Áªn°¦rÅ®¦º°Á¨nµ"ÁÈÂÁµ³Å¤n¦¼oÁ¦ºÉ°°³Å¦

¦·ÁÈÂÁµ³¥´¢{Å¤nÁ oµÄÁºÊ°®µÂnÁÈÁ¨È³
¦¼o¹¹°o°¤° ¤¸ªµ¤» ´Á¸¥¡n°Â¤n Á®È¦¼®´º°
¦®oµ¦´ÊÄÈ³Åo¦´ªµ¤°°»nªµ¤Á¡¨·Á¡¨·Â¨³
¦³¥³Áª¨µÁ¡¸¥´Ê Ç Îµ®¦´ÁÈÂÁµ³ Á¤ºÉ°Ã ¹Ê®n°¥
Á¦·¤É Á µo Äª´¥®´¡¼yÁº°È³¥·É Ä¸É °º µ¦ f ¤µ·
µ¦¦´¦¼o ¦´¢{ °ÁÈÁ¦¸¥¦¼Áo ¦º°É ¦°´ª¸Îµª¦¼¦nµµ¤
ÂnÁ¦µ³Á¨nµÂ¨³Á µ³¦´®´º°Á¦·É¤£µ¬µ¡¼¤¸ªµ¤Á oµÄ
µ¦°»¦¦¤nµÁ¦ºÉ°¦µª °´ªrnµÇÁÈÈ³Á·Ã
oª¥ªµ¤¨µ´Ê·{µ £µ¬µ¡¼ °µ¦¤r Â¨³¦´
µ¦°nµª´¥Á¦¸¥ ÎµÄ®oµ¦°nµ®´º°ÄÁª¨µ oµ®oµÁ}
Á¦ºÉ°Á¡¨·Á¡¨·nµÄ Á¨º°£µ¡¸ÉÁ®¨º°¦³°

¤¸Á·µ¦°nµ¸ Çµ¤¼¨··®´º°Á¡ºÉ°ÁÈ¤µÁ¨nµ
¼n´¢{ª¦¤¸¤»¤Äµ¦Á¨nµ·µÅ¤nÁdÃ¦´«r ®¦º°
Á¦º°É Á¸¥°ºÉ Ç¼Áo ¨nµ°»¤o ÁÈ´É ´µ®´º°Á¨nµoª¥°µ¦¤r
»Åoª¥µ¤ÁºÊ°Á¦ºÉ°Á¨nµoª¥Á¸¥¼ÇÎÉµÇÎµÁ¸¥Á¨È
Á¸¥o°¥ ¤¸ÁoÎµ ¥ÎÊµ Á¡ºÉ°¦³»oÄ®oÄ ¸ÊªÄ®o¼£µ¡
´Ê  ¥´  Åo  °´ ¤ ´   °µ¤¸  µ¦Ã¥´ ª ¦³° Â¨³Ä®o ¨» 
nª¥¡¨·®oµ®´º° Á¡ºÉ°Ä®oÁÈn°¥ Ç ®´Ád®´º°oª¥
ªµ¤³»°¤

µ¦Á¨nµ·µ°nµ®´º°ª¦Îµ»Çª´ª´¨³Á¨È
¨³o°¥Â¨³¤µ ¹Êµ¤ª´¥µ¦Á¨nµ·µÄ®o¨¼¢{°µ
o°¸µ´µ¦´¨nµª oµo ·É¸ÉÅo¤µ¨ÎÊµnµ°¸°¥nµº°
ªµ¤Ä¨o· ·¤µ¦®¥°¨o°´Äµ¦°nµ°µ¦¤r ´
nµ Ç ªµ¤¼¡´´nµ®oµ®´º° °Á¦µ Á}¡ºÊµ
°ªµ¤¦´   ªµ¤Á°µÄÄn °¼ o Ä ®n  Â¨³ªµ¤ÁºÉ ° Ä
ªµ¤°°»nÂ¨³ªµ¤¦´ °ÁÈn°¼o¦° ÎµÄ®oÃ ¹Ê
ªµ¤¦´¸Ê³Á}Á¦µ³j°´£´¥´¤Åo

¡n°Â¤n ¼i¥nµµµ¥µnµÁ¨n´ÁÈÅ¤nÁ}Á¦µ¤µ
Á¦·É¤oª¥·µ¹É¦¼o´´¤µ»Á¡«»ª´¥»¤´¥  ¡ªÁ¦µ
¡¦o°¤Ä´Ä®oÎµÂ³Îµnµ¥Çoª¥Îµ¡¼nµ¥ÇÄ®o¼o¦°
Á®È»nµ °µ¦°nµ®´º° Á¨nµ·µ ¨µ¦¼Ã¦´«r
Ä®oÁ}·´¥¹É fnµ¥Äª´¥ÁÈÁ¨Èoª¥´Á·

·Ùww«ÜÐ
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ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

âÅ¡ÃŒÍ¹ µÍ¹¨º


´¸ÉÂ¨oª Åo¨nµª¹ÂªµÄµ¦Î µÁ·µ¦ÅªoÂ¨oª
¡°¦³¤µ´¸Ê³¨nµªÁ¡·É¤Á·¤Ä®o¨³Á°¸¥¤µ ¹Ê

·«µµ¦Äµ¦Äo¦´¡¥µ¦°¥nµ¤¸»nµÎµÁ}o°
Îµ®Ájµ®¤µ¥´Á¤¸´¸¸Êª´ªµ¤ÎµÁ¦Èµ¦Á¨¸É¥Â¨
°¥¼nÄÁºÉ°Å ªµ¤Á oµÄÄµ¦´Îµ´ª¸Êª´µ¦´µ¦¦´¡¥µ¦
°¥nµ¤¸¦³··£µ¡Â¨³¤¸µ¦´ÎµÂµ¦°¦´µ¦¦³®¥´
¦´¡¥µ¦Á¡º°É Ä®o¦¦¨»Ájµ®¤µ¥¸ªÉ µÅªo¹Åo´ ÎµÃ¦µ¦ªnµoµ
³°µµ¦¥r£µª·µª·«ª¦¦¤Á¦ºÉ°¨ ³ª·«ª¦¦¤«µ¦r
¤®µª·¥µ¨´¥Á¬¦«µ¦r Á}¸É¦¹¬µµ¤Ã¦µ¦´µ¦
¦´¡¥µ¦¼nªµ¤Á}Á¨·«Á¡ºÉ°¨{®µÃ¨¦o°oª¥ÁÃÃ¨¥¸
³°µ  ·ÉÎµ´¸É»Äµ¦ÎµÁ·µ¦º° µ¦´Îµ´¸¸Êª´
Â¨³Árµ¦Äo¦´¡¥µ¦Ã¥µ¤µ¦ÁÈ o°¤¼¨¤µÁ oµ¤µ¦
Á¡ºÉ°Îµªªµ¤Á®¤µ³¤µ¦Äo¡¨´µ´¸Ê

´¸ª¸Ê ´ ¦³··£µ¡µ¦Äo¡¨´µÅ¢¢jµÁ}µ¦Á¦¸¥
Á¸ ¥ ¦· ¤ µ¡¨´  µÅ¢¢j µ ¦·  ´  ¦· ¤ µ¡¨´  µÅ¢¢j µ ¸É
Á®¤µ³¤Ã¥¦·¤µ¡¨´µÅ¢¢jµ¸Éª¦³Äo¸Ê³Á¨¸É¥Â¨
Åµ¤Îµª¼oiª¥° ¼oiª¥ÄÂ¨³»¨µ¦ °®nª¥µ
¤¸µ¦¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨µ¦Äo¡¨´µ¦ª¤´Ê nµ¤µ¦µ °°»¦r
Å¢¢j µ ¸É Á }  ¸É ¥ °¤¦´   Î µ ¤µª· Á ¦µ³®r  µ· · Â ¨³Á¦ºÉ ° ¤º °
·«µ¦rÄµ¦´¦oµÄ®o°¥¼nÄ¦¼Â¤µ¦°¥Á¡ºÉ°Ä®o
ÎµÅÄoÅonµ¥Án
(QHUJ\8WLOL]DWLRQ,QGH[ ('8  
3UHGLFWHG(OHFWULF(QHUJ\8VDJHy$FWXDO(OHFWULF(QHUJ\8VDJH
3UHGLFWHG(OHFWULF(QHUJ\8VDJH

´¸¸Êª´¦³··£µ¡µ¦ÄoÎÊµÈÁnÁ¸¥ª´¦·¤µÎÊµ
¸Éª¦³Äo³Á¨¸É¥Â¨Åµ¤Îµª¼oiª¥°¼oiª¥ÄÂ¨³
»¨µ¦ °®nª¥µÃ¥¦ª¦ª¤ o°¤¼¨µ¦ÄoÎÊµ¥o°®¨´Ôe
Îµ¤µª·Á¦µ³®rµ·· Á}µ¦Á¦¸¥Á¸¥¦·¤µÎÊµ¦·´
¦·¤µÎÊµ¸ÉÁ®¤µ³¤®¦º°ª¦³Äo
16
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¼o°Á¨nµµ°¤ÄÎµ¦µ¦´¡¥r
:DWHU8WLOL]DWLRQ,QGH[ :8,  

3UHGLFWHG:DWHU8VDJHy$FWXDO:DWHU8VDJH
3UHGLFWHG:DWHU8VDJH

´¸¸Êª´µ¦ÄoÁºÊ°Á¡¨· Ân°°Á}ÁºÊ°Á¡¨·Îµ®¦´
¦¥rÂ¨³Áº°Ê Á¡¨·Îµ®¦´®¤o°ÎµÊ µ¦Îµª¨oµ¥´¡¨´µ
Å¢¢jµÁ ¸¥Ä¦¼¤µ¦
)XHO8WLOL]DWLRQ,QGH[ )8, 
3UHGLFWHG)XHO&RQVXPSWLRQy$FWXDO)XHO&RQVXPSWLRQ
3UHGLFWHG)XHO&RQVXPSWLRQ

¦· ¤ µµ¦Äo Á ºÊ ° Á¡¨·  ª¦Á¨¸É ¥ Åµ¤¦³¥³µ¸É
¦¥r Ä o  µ Ân  ¦µªn µ o ° ¤¼ ¨ ¤¸  ªµ¤¨µÁ¨ºÉ ° µ
¡§·¦¦¤µ¦Á·¤ÎÊµ¤´µ¤Ãªoµ¸ÉÅo¦´Â¨³Å¤nÅoÁ·¤ÁÈ¤´
»¦´ÊÎµª¨·¦¸ÉÁ·¤Å¤n°¨o°´¦³¥³µÎµÄ®o·Ã¨Á¤¦
n°¨·¦Å¤n¦µ¤ªµ¤Á}¦·ÎµÁ}o°¤¸ °o ¤¼¨Á¡¸¥¡°Äµ¦
Îµ®Ár

ส่วนเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้กบั หม้อผลิตไอน�ำ้ จะเปลีย่ นแปลงไปตาม
ไอน�้ำที่ผลิตใช้งาน และค่ามาตรฐานของหม้อผลิตไอน�้ำ คือ ๑๑.๖
กิโลกรัมของน�้ำเติม ต่อ ๑ กิโลกรัมของเชื้อเพลิงดีเซล หรือ๙.๙
กิโลกรัมของน�้ำเติม ต่อ ๑ ลิตรของเชื้อเพลิงดีเซล ที่ความดันใช้งาน
๖๐๐ kpa
การควบคุมปริมาณมูลฝอย เป็นการเปรียบเทียบปริมาณ
มู ล ฝอยที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง กั บ ปริ ม าณมู ล ฝอยที่ ค วรจะเกิ ด ขึ้ น จาก
หน่วยงาน โดยค่านี้จะเปลี่ยนไปตามจ�ำนวนผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
และบุคลากรของหน่วยงานแล้วค�ำนวณในรูปสมการ
Garbage Quantity Index (GQI) =
Predicted Garbage Quantity – Actual Garbage Quantity
Predicted Garbage Quantity
การเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว อยูบ่ นพืน้ ฐานการชนิดของต้นไม้ทปี่ ลูก
เพื่ อ ดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ป ล่ อ ยออกมาจากการใช้
พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิง ไม้ยืนต้นที่มีพุ่มใบหนาทึบช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ยังช่วยลดเสียงรบกวนได้ การค�ำนวณขนาด
พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ หมาะสมจะแปรเปลีย่ นไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้า
และเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้และชนิดของต้นไม้ทมี่ อี ยู่ แล้วค�ำนวณตามสมการ
Green Area Index GAI =
Actual Green Area – Calculated Green Area
Calculated Green Area
จากสมการในการค�ำนวณค่าดัชนีจะมีความชัดเจนกล่าวคือ
ค่าดัชนีมีค่ามากกว่า(ค่าบวก)หรือเท่ากับศูนย์ แสดงว่า ปริมาณ
ขนาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีความเหมาะสม มีปริมาณขนาดเท่ากับที่
ควรจะเป็น แต่ถ้ามีค่าเป็นลบหรือน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าหน่วยงาน
มีการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม จะต้องมีมาตรการปรับปรุงต่อไป

ส�ำหรับแนวทางทั่วไปที่สามารถน�ำไปปฏิบัติ มีดังนี้
1. ให้มีการใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เอธานอล
ให้มากขึ้น
2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทีไ่ ม่จำ� เป็น เพราะเครือ่ งก�ำเนิด
ไฟฟ้า จะก่อให้เกิดความร้อน และลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย สินค้า
แต่ละอย่างกระบวนการสร้างนั้นต้องมีพลังงานความร้อนในการ
ผลิต เช่น การลดปริมาณการใช้กระดาษ ขวดน�้ำพลาสติก และ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก โฟม เป็นต้น
3. ใช้ไอน�้ำร้อนและโอโซนในการซักฟอกเสื้อผ้าผู้ป่วย
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์เช่น แปรรูปเป็นแสงสว่าง
4. ลดและควบคุมการใช้พลังงาน ได้แก่ การใช้หลอด
ตะเกียบแทนหลอดไส้ หรือเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟฟ้าแบบขดแทน
5. การรณรงค์ปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียว เพราะต้นไม้
จะคายความชื้นสู่โลกเรา และพบว่าการปลูกพืชกลางแจ้งสามารถ
ดูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สุทธิได้มากถึง 30-60 กรัมต่อตาราง
เมตรพื้นที่ดินต่อวัน เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสง ท�ำให้ลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะไปท�ำลายโอโซนให้น้อยลงภาพ
มากที่สุด
6. ใช้พลาสติกทีส่ ามารถย่อยสลายได้งา่ ย เช่นถุงพลาสติก
ที่ผลิตจากซากอ้อย
7. การใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เนื่องจากถุงผ้า
ทนทานกว่าและสามารถน�ำมาใช้ได้นานกว่าถุงพลาสติก
8. การน� ำ ของเหลื อ ใช้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ เช่นน�ำกล่องนมทีห่ มดแล้วมาตัดแล้วเย็บต่อ
กันเป็นถุงใส่ของ น�ำเศษอาหารมาหมักเพื่อท�ำปุ๋ยชีวภาพและใช้
ก๊าซที่เกิดจากการหมักท�ำเชื้อเพลิงประกอบอาหาร

ปริมาณ co2 ที่ปล่อยจาก ปริมาณ co2 ที่ต้นไม้ดูดไว้ ปริมาณ co2 ที่เหลือใน
หน่วยงาน mol/year
mol/year
บรรยากาศ mol/year
๑๗.๕๕๐.๖๑๔
๓,๖๔๖,๔๗๙.๒๑
๑๓,๕๘๑,๑๓๔.๔๓
เมื่ อ ได้ เ กณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด แล้ ว จึ ง วิ เ คราะห์ ม าตรการจั ด การ
ทรัพยากรทัง้ ๕ กลุม่ มีการคัดเลือกมาตรการ โดยค�ำนึงถึง การลงทุน
ความยากง่าย ผลกระทบการท�ำงาน น�ำไปจัดท�ำแผนปรับปรุงการ
ใช้ทรัพยากร ระยะสั้น กลาง และยาว ต่อไป การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อลดปัญหาโลกร้อนจะชัดเจนและวัดความส�ำเร็จได้
แต่สงิ่ ส�ำคัญคือการสร้างจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากร ตัง้ แต่จดุ เริม่
ต้นและลดของเสียที่เกิดจากการใช้

ค่าดัชนีพื้นที่สีเขียว
– ๓.๔๓

การที่ส�ำนักการแพทย์ได้ด�ำเนินการโครงการลดปัญหาโลก
ร้อน ๒ ระยะ เพือ่ ให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการเพือ่ สร้างความเข้าใจ
ในการใช้ทรัพยากรสร้างความร่วมมือในการลดภาวะโลกร้อน
นับเป็นสิ่งที่ดี ทั้งยังสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และบุคคล
สามารถขยายผลต่อไป ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีกระตุ้น ติดตาม
เร่งเร้า เปรียบเทียบหน่วยที่เป็นต้นแบบ และควรด�ำเนินการต่อไป
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป .....ไม่เป็นไฟไหม้ฟาง
สารส�ำนักการแพทย์
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³Á·¨¸´¦»Á¡¤®µ¦ ÁºÉ°µÃ¦µ¦´¨nµªÁ}
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Äe¦³¤µ¡«Â¨³e¦³¤µ¡«Ã¥
Äe¦³¤µ¡«°»¤´·Ä®o oµ¦µµ¦¦»Á¡¤®µ¦
Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦Îµª¦µ¥Äo¦³¤µ¨oµµ
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Åµ¤Ájµ®¤µ¥oµ¦³¤µµ¦´¦³¦·®µ¦´µ¦°´¦µ
Îµ¨´Â¨³nµÄonµ¥oµµ¦¦·®µ¦µ»¨

Îµ®¦´e¦³¤µ¡«³¦¦¤µ¦Ã¦µ¦
Á¬¸¥°µ¥»¦µµ¦n°Îµ® °¦»Á¡¤®µ¦ÅoÎµª
Ãªµµ¤®¨´Árµ¦Îµ´Îµª¼Áo µo ¦nª¤Ã¦µ¦² Ãªµ 
Â¨oª¦»Ãªµ
20

Healthy bangkok


¦ª¤´Ê·Ê Îµª  ¦µ¥ Ã¥Â¥Á} oµ¦µµ¦
¦»  Á¡¤®µ¦µ¤´   Î µ ª  ¦µ¥ o µ ¦µµ¦¦¼
¦»Á¡¤®µ¦ Îµª  ¦µ¥ Â¨³³¦¦¤µ¦² ¥´Åo
Îµ®®¨´Ár»¤´·´ÉªÅ Â¨³®¨´Árµ¦´¦°
¦¸¸É®nª¥µ¤¸¼o¤´¦Á oµ¦nª¤Ã¦µ¦² Á·Ãªµ¸ÉÅo¦´ 
Ã¥ÄoÂªµ ° ¡ Â¨³¦´Ä®o°¨o°´¦·µ¦
¦·®µ¦µ»¨ °¦»Á¡¤®µ¦Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ·ªµ¤Á¸¥®µ¥
Ân¦µµ¦Ã¥¦ª¤ Ã¥¤¸Á®»¨Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ·{®µ¤°Å®¨
¼Á¸¥¼o¤¸ªµ¤¦¼oªµ¤µ¤µ¦Å Å¤nÄ®o¦³´µ¦µµ¦
¦·  µ¦µµ¦³ °¦»  Á¡¤®µ¦ Â¨³¤· Ä ®o  ¦³´ 
µ¦¦·®µ¦µÄ®nª¥µ¦·µ¦¦³µ´¸Ê

®¨´Ár»¤´·´ÉªÅ


 oµ¦µµ¦¦»Á¡¤®µ¦¸É¤¸°µ¥»´ÊÂn e ¹ÊÅ
®¦º°¼o¸É¤¸Áª¨µ¦µµ¦Îµ®¦´ÎµªÎµÁ®ÈÎµµ¦e
Å¤n¦ª¤Áª¨µª¸¼  Â¨³¤¸Áª¨µ¦µµ¦Á®¨º°´ÊÂn  e ¹ÊÅ
´´Ê Ânª´ ¸°É °µ¦µµ¦µ¤Ã¦µ¦Äª´¸É »¨µ¤

 Å¤nÁ}¼o°¥¼nÄ¦³®ªnµ¼´É¡´¦µµ¦ ¼°ª
®¦º°¼´Ê³¦¦¤µ¦°ªµª·´¥¡·µ¦µÃ¬µª·´¥
¦µ¥µµ¦ÎµÁ·µ¦µª·¥´ ®¦º°¡·µ¦µ°»¦rµÎ ´É ¨Ã¬
µª·´¥®¦º°Á}¼oo°®µ®¦º°ÎµÁ¨¥Ä¸°µµ¹É¤·Änªµ¤·
¨®»Ã¬®¦º°ªµ¤·¸ÉÅo¦³ÎµÃ¥¦³¤µ

 Å¤nÁ}¼o¹É°¥¼nÄ®¨´Ár¸É³o°°°µ¦µµ¦
Å¤nªnµ¦¸ÄÇµ¤®¤µ¥

 oµÁ}¼o°¥¼n¦³®ªnµ·´·¦µµ¦Äoµ¤´µ
¸ÉÅoÎµÅªo´nª¦µµ¦Äµ¦Å«¹¬µ f°¦¤ ®¦º°·´·
µ¦ª·´¥³o°·´·¦µµ¦Äo¤µÂ¨oªÅ¤no°¥ªnµ¦³¥³Áª¨µ
«¹¬µ f°¦¤®¦º°·´·µ¦ª·´¥ Â¨³³o°¥·¥°¤ÄoÁ·
µ¤´µ¼¡´¸ÉÅoÎµÅªo´¦µµ¦Îµ®¦´Áª¨µ¸É¥´·´·
¦µµ¦ÄoÅ¤n¦

หลักเกณฑ์การคัดกรอง (กรณีทหี่ น่วย
งานมีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินโควตา
ที่ได้รับ)

1. ปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้น�ำผลการตรวจสุขภาพ
อย่างเป็นทางการและใบรับรองแพทย์เป็นข้อมูลประกอบการ
พิ จ ารณาและให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาท� ำ ความเห็ น หรื อ เข้ า ชี้ แ จงต่ อ
คณะกรรมการ
2. ผลการปฏิบตั ริ าชการ พิจารณาจากการได้รบั การเลือ่ น
ขั้นเงินเดือน รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษย้อนหลัง 5 ปี ข้าราชการที่
ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนน้อยกว่าให้อยู่ในล�ำดับที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ ก่อน
3. อายุตัว โดยเรียงล�ำดับจากผู้สมัครที่มีอายุตัวมากกว่า
หากมีอายุตัวเท่ากัน จะเรียงล�ำดับจากผู้ที่มีอายุราชการมากกว่า
ทั้งนี้จะมีสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน 8 – 15 เท่าของ
เงินเดือนรวมเงินประจ�ำต�ำแหน่ง (ถ้ามี) ตามเวลาราชการที่เหลือ
(ปี) โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้
		 - ห้ า มบรรจุ ก ลั บ เข้ า รั บ ราชการประจ� ำ ของ
กรุงเทพมหานคร
		 - หากประสงค์ บ รรจุ เ ป็ น ลู ก จ้ า ง พนั ก งาน หรื อ
การจ้างงานในลักษณะอืน่ ใด ให้บรรจุได้ในกรณีมสี ญ
ั ญาจ้างไม่เกิน
1 ปี โดยไม่มีการต่อสัญญาอีก
		 - ไม่มีหนี้สินกับกรุงเทพมหานคร
โดยส� ำ นั ก การแพทย์ ไ ด้ รั บ โควตาให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จ�ำนวน 33 ราย แต่มีผู้ประสงค์เข้าร่วม
โครงการจ�ำนวน 53 ราย ซึ่งเกินโควตาที่ได้รับ ส�ำนักการแพทย์
จึงได้มีการคัดกรองในรูปแบบคณะกรรมการ (คณะอนุกรรมการ
สามัญ ประจ�ำส�ำนักการแพทย์) โดยพิจารณาจากผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นหลัก
ซึ่งมีข้าราชการผู้ได้รับการคัดกรองให้เข้าร่วมโครงการฯ แยกเป็น
ส่วนราชการดังนี้

โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินธร
		
รวม

14
10
4
2
1
1
1
33

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

ซึง่ ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่างส�ำนักงาน ก.ก. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ระดับ
กรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งผล
การพิจารณามายังส�ำนักการแพทย์ เพื่อจัดท�ำค�ำสั่งอนุญาตให้
ออกจากราชการต่อไป

สารส�ำนักการแพทย์
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¸É¤µ/LVD

·Õè·íÒ§Ò¹w·|·iz¤ØÍŒÇ¹ÍÂÙ‹ÃÖà»Å‹Ò¹Ð
ÃÄn··¦³Îµ°°¢¢d«»¤¸Ân¦°¥·Êª¤º°Á¦°³Ág°Å®¤¦¹Á¨nµ Â¨oª¡°nµ¥µ¤Ã¤ »È¦³Áoµ
Áoµ°¸Ê Ã¥°´Ã¤´·Â¨oªÅºÊ° °ªnµÄn¤´Ê¥ µ¨Îµ¦ªÄ°°Á¦Á¨¸¥ Îµµªnµ  Á°¦rÁÈr nµ°ªnµ
ªµ¤Á¦¸¥µµ¦ ÎµµÎµÄ®o¡ªÁ µ®nµÅ¨µ°µ®µ¦» £µ¡ Á¦µ¹o°®µª·¸¦´¤º°¸Én°Ä®oµ®´ÂnÅ®
ÈÅ¤nµ¤µ¦ÎµÄ®o»Å ªoÁ ªµµ¦ÅÁ°ÈÅo




 

°µ®µ¦Ã±¤Á¤
Îµ°µ®µ¦» £µ¡Å·¸°É °¢¢d«®¦º°®µÅ¤n¤Á¸ ª¨µ
ÎµÈºÊ°¨´Å·Á}¤ºÊ°Á¸É¥· ®¦º°ºÊ°Ân¼oÁ¥È»Åªo®µ°¥µ
Á¡·É¤Ã¦¸ÈÄ®oÁ·¤Å no¤ÁºÊ°Ån¸®¦º°¨µ¼nµ¨Åoª¥°µ®µ¦
¸ÉÁ¦¸¥¤nµ¥ÇÈÎµÄ®o» £µ¡¸Â¨³®»nª¥Åo

 

Ã¦¸º°Á¡ºÉ° °»
Å¤n·°µ®µ¦Îµ¡ªÂj¤µÁ·ÅÄ¤ºÊ°¨µª´
Á¡¦µ³µ¦r Ã Å±Á¦n ª ¥Á¡·É ¤ ¦³´  ÎÊ µ µ¨ÄÁ¨º ° Åo  Â¨³
´ÉÁ}o° °ªµ¤®·ªÄ°nµ¥¸ÉÎµÄ®o»ª·ÉÅ®µÃ®¨
··Ä¸É » Ã¦¸³Ånª¥¦³´Ä®oÎÊµµ¨Á·µÅ¥´¦³Â
Á¨º° Åooµ¨ ¹ª»¤Å¤nÄ®oÎÊµµ¨ÄÁ¨º°ÅÎµÄ®o»¦¼o¹
Ã®¥®µ °·°¸Ä¥µ¤nµ¥ Á¤ºÉ°»®·ªo°¥¨È¤¸Ã°µÎÉµ¨
¸É³Á¨º° °ªnµ¹É¤¸ÎÊµµ¨¼¤µ·

 

°¥nµ¤ºÊ°ÁoµÄ¥µ¤Á¦n¦¸
Á¦µ¦¼oªnµ°Áoµ»¦¸¤µ ÂnÎµÅªoªnµ¸ÉÅ¤n·
°µ®µ¦Áoµ¤´³· °ªnµ»·Änªn°Á¸¥É ®¦º°·¤µÁ·
°´¦µÄ¤º°Ê ¨µª´®µ»¦¸¤µÄ®oÁ¦º°É Ã¦¸´¨oª¥{~
ÅºÉ¤¦³®ªnµÁ·µ®¦º°Âª³ºÊ°°µ®µ¦Áoµnµ¥ÇÅ·ÈÅo

 

°®¨´Ä®oÁÈ¤°·É¤
°¥nµ¦³Á¤·»nµ °µ¦°®¨´·Ä°
¨µºÎÉµÅÁ¸¥ª³Á¤ºÉ°»°Å¤nÁ¡¸¥¡°Á¦ºÉ°¦µªµ¦¡´¸É
o°Á°Ä¥µ¤ÁoµÈ³ÎµÄ®o
» Á®º°É ¥Â¨³¡»n Å®µ °·Ã¥¸É
»°µ³¥´Å¤n´®·ªÁ¨¥oª¥ÎÊµ

°¥nµÁ¨°ÄÅ´´®µ
Ä¸É¸ÊÁ¦µ®¤µ¥¹°µ®µ¦³ Á¦µ¤´·´´
Á¡¦µ³°µ®µ¦ ¥³ Â¨oªÈ¥µ¸É³ÎµÄÅ¤nÄ®oºÊ°Åo Á¦µ¤´·ªnµ
¨¼ªµ Â¨³È°ÃÂ¨¸ÉÁ¦µºÊ°´Ê¤¸ÅªoÁºÉ°¥µ¤»Á·Ánµ´Ê
µ¸É¸Á¨·ºÊ° °®ªµ»·¡ª¸Ê³ Â¨oªºÊ° ° Á¸Ê¥ª¸É¤¸
¦³Ã¥r¤µ¦³ÎµÃp³Åªo¨µ¥®·ª¸ªnµ

 
22

Healthy bangkok

 

Á¦¸¥¤´ªÄ®o¸
®µ»o°°¥¼nÎµµ¹°¥nµ¦°Ä®o´ªÁ°¦¼o¹
®·ª´Ä°®¹É»n¤Â¨oªn°¥·¹°µ®µ¦Á¥È¨n³ Á¤ºÉ°ªµ¤®·ª
Ã¤¸ »¤´¦¼o¹°¥µ·°µ®µ¦¸É¤¸Â¨°¦¸¼Á¦¸¥¤´ªÎµ®¦´
µ¦Îµµ®µ¤¦»n®µ¤ÎÉµÄ®o¸ oª¥µ¦Â°°°ÅºÊ°°µ®µ¦Á¥È
Á¦¸¥¤Á°µÅªo

 

µÂ¢¸ÉºÉ¤¨°£´¥ÂnÅ®´
Á¤º°É ¡¼¹Á¦º°É º¤É Äª´®¹É Ç»º¤É µÂ¢¸ÂÉ oª
¨µÁoÂ¨³µ¼·Ãn´ÊÄ®oÂ¨°¦¸Â¨°¦¸¸É¥´Å¤n¦ª¤ÎÊµµ¨³
ª¦Îµ´¦·¤µÅ¤nÄ®oºÉ¤µÂ¢Á·ª´¨³®¹ÉÂoªÂ¨³Á¨º°Â
¨°¦¸¤¹É³ÅoÂ¨°¦¸¨¨Á°¦rÁÈrµµÂ¢¸ÉÄn¦¸¤

 

Á oµ¦³»¤È¥´ Å¤nÁ¨· ·
®µ»  ¦¼ o ª n µ ³o ° Á o µ ¦³» ¤  Ã¥¸É ¤¸ °ªn µ 
®ªµ Ç Â¨°¦¸ ¼  ªµ¨n ° Ä°¥¼ n  È  ªo µ Â°Ád  ¨  ®¦º ° °ªn µ 
Îµ¡ª´¡ºÁ oµÅÂ¸ªnµ³

 

Á¦ºÉ°ºÉ¤È´Â¨°¦¸Åo³p³
°¥nµ·ªnµÁ¦º°É º¤É ³ÎµÄ®o
» °oªo°¥ªnµ°µ®µ¦
ÄÁ¦ºÉ°ºÉ¤È¤¸Â¨°¦¸¼Åo µÁ¥ÈÂ¨³ÃÃo´Êº°ªnµo°®oµ¤Á¨¥
Â¤oÂnÎÊµ¨Å¤oÈ¥´¤¸ÎÊµµ¨Án´Â¨³¥´Å¤n¤¸Å¢Á°¦rÁ®¨º°¸É³
nª¥Ä®o
» ¦¼o ¹ °·¤É µ ¹Ê ÅoÁ¤º°É »¦³®µ¥ÎµÊ ÎµÊ Á¨nµº°Á¡º°É 
¸É¸¸É»´Ê¨°Â¨°¦¸Â¨oª¥´Á}µ¦¦³®¥´Åoª¥Ä´ª

 

¨Á¤ÈÁnµÇÂnÁqµ³
Á¦µ¤´³·°µ®µ¦®¤°¥nµ¦ªÁ¦Èª¦³®ªnµ
¸Éµ¥´o°®oµ°°¤¡r Ã¥Å¤nÅoÄoª¥ÎÊµªnµ»Îµ¨´·
°³Å¦°¥¼n ¡¥µ¥µ¤ÄoÁª¨µ´µ¸ Â¤o³¥´´É¸ÉÃp³ Å¤n·¹
°³Å¦°µ°µ®µ¦¸É·°¥¼n Á¤ºÉ°»·°µ®µ¦°¥nµ¦¸Á¦n ´ª
´µ¸Éo°Îµ®oµ¸Énªµ¤¦¼o¹ªnµ»°·É¤Â¨oª´Ê³Å¹
¤°ÅoÅ¤nÁ¦Èª¡°Â¨oª´É ÈµÎ Ä®o
» ¡¨´Ê Á¨°·¤µÁ·Å»

Tip


°¥nµ·ªnµÂÈµ¦rÂ¨³¤¼¸Ê¨Å¤o´Ê®¤
³Ä®oÂ¨°¦¸µÎÉ ³Á¡¦µ³®µ¤¸µÎÊ µ¨¦·¤µ¼È¥´ Á}£´¥
n°ªµ¤¤´É °®»nÂ¨³ÎµÊ ®´»°¥¼n¸´ÉÂ®¨³

»ÃÐÁÇÅÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ

¦³¤ª¨£µ¡%DQJNRN+HDOWK)DLU

µ¤®¦¦¤» £µ¡¦»Á¡¤®µ¦®¦º°%DQJNRN+HDOWK)DLU
Ä¦³®ªnµª´¸Éy´ªµ¤Áª¨µy
Á°È¤¸¸±°¨¨r´ÊÁ°³¤°¨¨rµÂ

·Ùww«ÜÐ
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ÃÇÑé ÊÒí ¹Ñ¡¡ÒÃá¾·ÂÐ

µ¤®¦¦¤» £µ¡Â®ne%DQJNRN+HDOWK)DLU

 ¦»Á¡¤®µ¦Ã¥Îµ´µ¦Â¡¥r ´µ¤®¦¦¤» £µ¡
¥·É  Ä®n Â ®n  e  %DQJNRN +HDOWK )DLU   Ã¥¤¸ ¡· ¸ÁdÁ¤ºÉ°
ª´¡§®´¸ ¸É ´ªµ¤Áª¨µ®o°°Áª´É
ÁÈÁ°¦r´ÊÁ°³¤°¨¨rµÂ¹ÉÅo¦´Á¸¥¦·µ¤¦ª» »¤¡´r
¦·¡´¦ ¼oªnµ¦µµ¦¦»Á¡¤®µ¦ Á}¦³µÁdµ Ã¥¤¸
¦°¨´¦»Á¡¤®µ¦ µ¥¡¸¦³¡¬r µ¥ÁºÊ° ¨nµªo°¦´¡¦o°¤
¨nµª¦µ¥µÂ¨³µ¥¦µª»· ·Âoª¼°o µÎ ª¥µ¦Îµ´µ¦Â¡¥r
¡¦o°¤¸¤¼o ¦·®µ¦Â¨³®nª¥µÄ´´Ä®oµ¦o°¦´¹É £µ¥Äµ
´  ¨n µ ª¤¸ ·  ¦¦¤µo µ » £µ¡n µ Ç¤µ¤µ¥¦³°o ª ¥
«¼¥rÃ¦®´ªÄ«¼¥rÃ¦¤³Á¦È«¼¥r´¬»ª·¥µ«¼¥rÃ¦Áµ®ªµÂ¨³
°µ®µ¦Á¡ºÉ°» £µ¡«¼¥rÁª«µ¦r¤µ¦µÂ¨³µ¦«¼¥r¦´¬µÂ¨³
nµ´nµ¨o° ¨»n¤¦³¼Â¨³ o°Â¨³¼o¼°µ¥» Â¨³«¼¥r¦·µ¦
µ¦Â¡¥r»Á·¦»Á¡¤®µ¦¸ÉÎµ¨°Â¨³µ·µ¦·´·µ
°®nª¥¼o¸¡(06Ä®oµª¤ÅoÁ®È¹ª´¦¦¤¸É´¤´¥Â¨³
¸¤µ¸É¤¸ªµ¤¡¦o°¤Äµ¦nª¥Á®¨º°µª¤ Á¤ºÉ°¤¸Á®»µ¦r
»Á·Åo¨°´ÉªÃ¤
 ¡¦o°¤´¸Ê¥´¤¸µ¦¦·µ¦¦ªÁÈ» £µ¡¢¦¸ªnµ¦µ¥µ¦
¦·µ¦¸ª´¸j°´®ª´µ¥¡´»r¢¦¸µ¦¦ªÎµµ¥» £µ¡
µµ»¡¦o°¤µ¦ÁªµÄ®¨µ®¨µ¥®´ª o°nµÄµª·¥µ¦
ºÉ°´Â¨³«·¨dµ¦µ¨°µ
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