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สวัสดีค่ะ สมาชิกสำนักการแพทย์ พบกันครั้งนี้กับ
บรรยากาศที่แสดงถึงความพร้อมของสำนักการแพทย์ และ
กรุงเทพมหานครในการต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 นำทีม
โดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มรว.สุขุมพันธ์ บริบัตร
และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ
งานนี้กรุงเทพมหานครได้หน้ามาก ๆ มีการให้คะแนนจาก
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ หนึ่ ง “คะแนนเต็ ม สิ บ ด้ า นดู แ ลสุ ข ภาพ
ประชาชน กรุ ง เทพมหานครได้ 9 ส่ ว น............ได้ แ ค่ 1”
มาตรการเด็ดของสำนักการแพทย์ การให้ยา Tamiflu ในผู้ป่วย
อาการรุนแรงสงสัยไข้หวัด 2009 ทันที โดยฟังผลตรวจ H1N1
ในภายหลัง การระดมสมองผู้เชี่ยวชาญของสำนักการแพทย์
การจัดคลินิก One Stop Service การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ในการป้องกันโรค สุขอนามัยส่วนบุคคล ทุกเส้นทาง ทั้งใน
โรงพยาบาล โทรศัพท์สายด่วน ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟฟ้า
BTS บุคลากรของสำนักการแพทย์ ร่วมแรงแข็งขันแจกหน้ากาก
อนามัยกันไม่อั้น ล้างมือกันไม่หยุด ผลคือจำนวนผู้ป่วยไข้หวัด
2009 ที่ มี อ าการรุ น แรงหรื อ เสี ย ชี วิ ต ไม่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในกรุ ง เทพ           
มหานคร ผู้ป่วยไข้หวัดทั่วไปพลอยลดน้อยลงไปด้วย ผู้บริหาร
สำนักการแพทย์ ปลื้มมาก ๆ กับฝีมือและความร่วมมือของ
ชาวสำนักการแพทย์
นี่คือโอกาสบนวิกฤติ โอกาสที่ให้คนกรุงเทพมหานคร
ได้ ป รั บ พฤติ ก รรมสุ ข อนามั ย สำนั ก การแพทย์ ได้ โ อกาส               
โชว์ฝีมือ เราไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องรักษา เรื่องป้องกัน ส่งเสริม
สุขภาพ เราก็ไม่น้อยหน้าใคร...กับรางวัลสร้างเสริมสุขภาพ
ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นผลงานที่ประจักษ์...
ศูน ย์สุขภาพเท้าโรงพยาบาลตากสิน นวัตกรรมใหม่ใ นการ             
ดูแลรักษาผู้มีปัญหาเรื่องเท้า... พร้อมหลายเรื่องราวในฉบับนี้               
เปิดอ่านกัน แล้วจะรู้ว่าเราแน่แค่ไหน...
พญ. เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง
ผู้อำนวยการกองวิชาการ สำนักการแพทย์

ศูนยดูแลสุขภาพเทา

โรงพยาบาลตากสิน
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ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเท้า แนะนำอาหารสำหรับผู้เป็นเบาหวาน

จุดเริ่มตน
ศู น ย์ ดู แ ลสุ ข ภาพเท้ า ของโรงพยาบาลตากสิ น เกิ ด ขึ้ น จาก
นโยบายของผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ที่ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม ให้
ประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคสำคัญที่ป้องกันได้โดยมีแพทย์หญิง
มาลินี สุขเวชชวรกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้มีส่วน
สำคัญในการจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าที่โรงพยาบาลตากสินและแพทย์
หญิงกิตติยา ศรีเลิศฟ้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ได้เชิญนาย
แพทย์ เ ชิ ด พงษ์ หั ง สสู ต แพทย์ ด้ า นเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู ซึ่ ง มี ค วาม
เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเท้าเข้ามาตรวจทำการรักษาที่โรงพยาบาล
ตากสิน เพื่อให้ประชาชนที่มีอุ้งเท้าผิดปกติ เช่นอุ้งเท้าโก่งสูง เท้าแบน
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปวดเท้าและผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเท้า
ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและจากความมุ่งมั่นของทีมสหวิชาชีพ
โรงพยาบาลตากสิน ในการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
ที่มีแผลที่เท้าซึ่งแผลหายยาก และบางรายนำไปสู่การสูญเสียนิ้วและเท้า
ได้ ท ำให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ป่ ว ยเลวลง เป็ น ภาระต่ อ ครอบครั ว
การประสานความร่วมมือกันระหว่างทีมสหวิชาชีพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในการดูแลเท้าในการปฏิบัติงานที่ศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าจะทำให้ผู้ป่วย
เบาหวานที่มีเท้าได้รับการดูแลรักษาตามมาตรฐานที่ดี แผลหายเร็วขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดและจากการตัดรองเท้าพิเศษสำหรับรายบุคคล ทำให้
ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถกลับไปประกอบอาชีพได้ตามเดิม
เช่นเดียวกับผู้ที่มีอุ้งเท้าผิดปกติ มีอาการปวดเท้าซึ่งส่งผลต่อการดำเนิน
ชีวิต การมีศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าช่วยแก้ปัญหาอุ้งเท้าผิดปกติ ทำให้
อาการปวดเท้าดีขึ้น มีการทรงตัวที่ดีไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกระดูก
ดังนั้นการมีศูนย์ดูแลสุขภาพเท้าจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง
ในการทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีขึ้น ไม่เป็นภาระต่อสังคมและช่วย
ประหยัดงบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ในระยะยาวโดยศูนย์ดูแล
สุขภาพเท้าจะเปิดให้บริการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ซึ่งตรงกับ
วันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลตากสินครบรอบ 37 ปี

แนะนำเรื่องการบริหารเท้า

ตรวจสภาพเท้า เพื่อปองกัน
การเกิดแผลที่เท้า

วัตถุประสงค์
2.1 ป้องกันฟื้นฟูและรักษาสุขภาพเท้าแบบครบวงจร
2.2 ลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดแผลเท้าเบาหวานและรักษาเท้าผู้เป็น
เบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง
2.3 ลดการตัดนิ้ว / เท้า / ขา ในผู้ป่วยเบาหวานโดยการทำ
แผลภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
2.4 บรรเทาอาการปวดเท้า ปวดส้นเท้าและปวดตลอดแนว
แกนกระดูกสันหลัง
2.5 ป้ อ งกั น และรั ก ษาเท้ า ผิ ด รู ป ในผู้ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม เสี่ ย งและ
ผู้สูงอายุ
2.6 ให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพเท้าและการทำแผลที่เท้า
2.7 เพื่อให้ผู้ป่วยกลับคืนสู่คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างรวดเร็ว

ศูนย์ดูแลสุขภาพเทา ใหบริการ
1. ตัดรองเท้าและใช้อุปกรณ์เสริม เช่น ใส่แผ่นรองเท้าเสริม
เพื่อลดความเจ็บปวดของส้นเท้าในผู้ที่มีเท้าแบน เท้าโก่ง และผู้เป็น
เบาหวานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผล ดูแลเท้าเบาหวานอย่างมีคุณภาพ
2. ประเมินความเสี่ยงในการเกิดแผล โดยตรวจระบบการไหล
เวียนโลหิตที่ขาและเท้า ตรวจการทำงานของเส้นประสาทรับความรู้สึก
ที่เท้า
3. ป้องกันการเกิดแผล โดยขูดหนังหนา ตาปลาและตัดเล็บ
4. ให้คำแนะนำเรือ่ งการดูแลสุขภาพเท้าและการดูแลแผลทีเ่ ท้า
5. ให้ ก ารรั ก ษาแผลเท้ า เบาหวาน เล็ บ ขบ เล็ บ ติ ด เชื้ อ รา
เล็บหนาผิดรูป
บุคลากรประจำศูนย์ดูแลสุขภาพเท้า ประกอบด้วย

บุคลากรประจำศูนย์ดูแลสุขภาพเทา
ประกอบด้วย

แพทย์ศัลยกรรมกระดูก
แพทย์ศัลยกรรม
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นักกายอุปกรณ์
พยาบาลวิชาชีพ

Open House
เปดบาน
สำนักการแพทย์
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มาตรการรับมือกับการระบาดใหญของ

ไข้หวัดใหญ่

สายพันธุ์ใหม่

2009

โดย สำนักการแพทย กรุงเทพมหานคร

1.

มาตรการดานการดูแลรักษาพยาบาล

2.

มาตรการดานการบริหารจัดการ

3.

มาตรการเตรียมความพรอมดานวัสดุ อุปกรณและเวชภัณฑยา

4.

มาตรการใหสุขศึกษา การประชาสัมพันธและการรณรงค

1.) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ ทั้ง 9 แห่ง จัดทำช่องทางพิเศษเฉพาะผู้ป่วยไข้หวัด (บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ)
2.) การให้ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้รับยาต้านไวรัส Oseltamivir โดยเร็ว ที่สุด กล่าว
คือภายใน 48 ชั่วโมงที่เริ่มมีอาการ โดยไม่ต้องรอผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
3.) จัดเตรียมห้องแยกผู้ป่วยชนิดความดันลบ (Negative Pressure Room) ที่เป็นมาตรฐานครบทุกโรงพยาบาล
4.) จัดเตรียมหอผู้ป่วยในเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่แยกจากผู้ป่วยอื่น

1.) ผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการคลินิกพิเศษไข้หวัดใหญ่ของโรงพยาบาลในสังกัดฯ
2.) จั ด เตรี ย มความพร้ อ มของที ม บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก พิ เ ศษ ทั้ ง ผู้ ป่ ว ยนอกและผู้ ป่ ว ยใน พร้ อ มทั้ ง พิ จ ารณา
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความพร้อมและขวัญกำลังใจของบุคลากร

โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์สำรองวัสดุ อุปกรณ์ อาทิ หน้ากาก (Mask) หน้ากาก N95 เจลทำความสะอาดมือ
ชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และเวชภัณฑ์ยาต้านไวรัส Oseltamivir และยา Zanamivir กรณีดื้อยาให้มีความพร้อมกับจำนวน
บุคลากรและผู้รับบริการ

1.) สำนักการแพทย์ผลิตสื่อแผ่นพับเรื่องการป้องกันและการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 จำนวน 50,000 แผ่น
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนผู้มารับบริการ
2.) จัดบริการสายด่วน (Call center) ให้คำปรึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับโรค การดูแลสุขภาพอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่ 2009 ร่วมกับบริการสายด่วน 1555 โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์
3.) บูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขต โดยการแบ่งโซน (Zoning) จัดทีมบุคลากรบริการเชิงรุก
ให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆ โรงเรียน สถานประกอบการ วัด ชุมชน เป็นต้น

Dr. talk

หมอในบาน

สตรีไทยส่วนใหญ่จะหมดประจำเดือนที่อายุเฉลี่ย 49.7 ปี ประมาณหนึ่ง
ในสามของสตรีจะหมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี แต่บางคนจะมีประจำเดือน
ไปถึงอายุ 50 ปี ต้นๆ และส่วนน้อยที่จะมีประจำเดือนไปถึงช่วงอายุห้าสิบกลางๆ
แต่ละคนจะไม่สามารถล่วงหน้าได้ว่าจะหมดประจำเดือน เมื่อไร พบว่าการรับ
ประทานยาคุมกำเนิดและอายุของสตรีขณะที่มีบุตรคนแรกและคนสุดท้ายไม่
สัมพันธ์กับเวลาที่ผู้หญิงจะหมดประจำเดือน
สตรีที่เข้าสู่วัยทองจะมีจำนวนไข่ในรังไข่น้อยลง ตัวรังไข่เองมีหน้าที่ผลิต
ฮอร์โมนเพศหญิงคือ เอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะมีระดับไม่คงที่และมี
ปริมาณน้อยลง ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประจำเดือนการเปลี่ยนแปลง
ต่อร่างกายและจิตใจ การลดระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นปัจจัยสำคัญของอาการ
หมดประจำเดือน โดยทั่วไปสตรีที่ขาดประจำเดือนติดต่อกันเป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป
จึงจะนับว่าเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ก่อนหมดประจำเดือนสตรีแต่ละคนอาจมี
ประจำเดือนสามลักษณะ คือ
1. ประจำเดือนจะมาน้อยลง ทั้งปริมาณและความถี่ของรอบเดือนหรือ
อาจไม่มีประจำเดือนในบางเดือน จนในที่สุดไม่มีประจำเดือนออกมาอีก อาการ
ของการขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะไม่รุนแรง เนื่องจากรังไข่ค่อยๆ เสื่อมการ
ทำงานไป ทำให้ร่างกายมีการปรับตัวได้
2. ประจำเดื อ นมาไม่ ส ม่ ำ เสมอ ลั ก ษณะนี้ พ บได้ บ่ อ ย โดยจะมี
ประจำเดือนมาบางเดือน ขาดไปบางเดือน ปริมาณเลือดประจำเดือนที่ออก
บางครั้งมามาก บางครั้งมาน้อย ความถี่หรือห่างของแต่ละรอบเดือนไม่แน่นอน
บางคนอาจจะไม่มีประจำเดือนนานเป็นเดือนๆ และกลับมามีประจำเดือนอีก
3. ประจำเดือนหมดทันที พบได้ไม่บ่อย ซึ่งตามปกติรังไข่จะค่อยๆ
ลดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจน ถ้ามีการหยุดการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนทันที
อาจมีโอกาสที่จะมีอาการขาดฮอร์โมนได้มากกว่า

ผลกระทบจากการขาดฮอร์โมนเพศหญิง

ระยะแรกของการขาดฮอร์โมน จะมีอาการร้อนวูบวาบ เหงื่อออกง่าย
นอนไม่หลับ วิตกกังวล เครียด อารมณ์แปรปรวน ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย
ความจำไม่คอ่ ยดี ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง ช่องคลอดแห้ง ความรูส้ กึ ทางเพศลดลง
ระยะกลางของการขาดฮอร์ โ มน ช่ อ งคลอดแห้ ง เจ็ บ เวลาร่ ว มเพศ
คั น บริ เ วณอวั ย วะเพศ ปั ส สาวะบ่ อ ย ปั ส สาวะแสบขั ด กลั้ น ปั ส สาวะไม่ อ ยู่
ปวดเมื่อยตัว ผมบาง ผิวหนังบาง
ระยะยาวของการขาดฮอร์โมน จะมีอาการความดันโลหิตสูง ภาวะไขมัน
ในเลือดสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคกระดูกพรุนและกระดูกสันหลังยุบตัว
เกิ ด หลั ง ค่ อ ม ปวดหลั ง กระดู ก หั ก ง่ า ย กระดู ก ที่ หั ก บ่ อ ยคื อ กระดู ก ข้ อ แขน
กระดูกข้อสะโพกและกระดูกสันหลัง

น.พ.วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ
หัวหน้าหน่วยเอนโดคลีนนรีเวช
รองหัวหน้าภาควิชาสูติสาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประโยชน์และชนิดของฮอร์โมนทดแทน

ฮอร์โมนทดแทนมีประโยชน์ต่อร่างกายที่สำคัญ 3 ประการใหญ่ คือ
1.ช่วยทดแทนฮอร์โมนทีร่ า่ งกายหยุดสร้างไป ซึง่ จะลดอาการต่างๆ ดังกล่าวมาแล้ว
2.ป้ อ งกั น โรคกระดู ก พรุ น โดยจะช่ ว ยรั ก ษาเนื้ อ กระดู ก และออกฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
การสลายกระดูก นอกจากนี้ยังสามารถลดอัตรากระดูกหักลงได้ถึงร้อยละ 30-60
ถ้าเริ่มให้ฮอร์โมนหลังหมดประจำเดือนใหม่ๆ และให้นานอย่างน้อยเป็นเวลา 7 ปี
3.สามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งอัตราการตายจาก
โรคนี้ลดลง แต่ต้องให้ตั้งแต่ระยะแรกของการหมดประจำเดือน
การใช้ยาและฮอร์โมน แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มที่ออกฤทธิ์
แบบไม่ เ ฉพาะเจาะจง ได้ แ ก่ กลุ่ ม ที่ป ระกอบด้ ว ยเอสโตรเจนตัวเดียว หรือ
เอสโตรเจนกั บ โปรเจสโตรเจน โดยหลั ก การแล้ ว เราแบ่ ง การรั ก ษาออกเป็ น
2 กลุ่มคือกลุ่มที่มีมดลูกและกลุ่มที่ไม่มีมดลูก สตรีที่ยังมีมดลูกอยู่เมื่อได้รับ
ฮอร์โมนทดแทน จำเป็นต้องได้รับเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนทั้งสองอย่าง
ร่วมกัน ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะช่วยป้องกันไม่ให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวและ
เลือดออกผิดปกติ ในกลุ่มที่ไม่มีมดลูกมักใช้เอสโตรเจนเพียงตัวเดียว การบริหาร
ยามีหลายวิธีเช่นยาเม็ดรับประทาน แผ่นแปะผิวหนัง (patch) จะมีผลในการลด
อาการขาดประจำเดือนได้ดี ส่วนครีมและยาเม็ดสอดช่องคลอด จะใช้ได้ผลดีกับ
อาการทางช่องคลอดและระบบกระเพาะปัสสาวะเท่านั้น เช่น อาการแห้งหรือเจ็บ
ทางช่องคลอด, คันช่องคลอด, ปัสสาวะกะปริดกะปรอย หรือกลั้นไม่อยู่ เป็นต้น
มีการนำฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สกัดจากพืชมาใช้ในการรักษาอาการขาดฮอร์โมน
และมีแนวโน้มว่าจะมีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมและการเกิดมะเร็งเยื้อบุมดลูก
น้อยกว่ากลุ่มที่สกัดมาจากสัตว์หรือจากการสังเคราะห์ อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่
ออกฤทธิ์แบบเฉพาะเจาะจง เช่น ทิโบโลน (Tibolone) จากข้อมูลการศึกษา
พบว่า สามารถลดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะสั้นได้ดี เช่นอาการร้อนวูบวาบ
และอาการทีเ่ กิดแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ช่วยเพิม่ มวลกระดูกและลดการแตกหัก
ของการดูก หรือช่วยให้ความรู้สึกทางเพศดีขึ้น และในปัจจุบัน พบว่า Tibolone
มีข้อมูลด้านความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มที่ออกฤทธิ์แบบไม่เฉพาะเจาะจง แต่ใน
กลุ่มนี้ควรใช้ในสตรีที่หมดประจำเดือนแล้วหรือไม่มีมดลูก นอกจากนั้นยั้งมีกลุ่มที่
ออกฤทธิแ์ บบเฉพาะเจาะจงอืน่ ๆ เช่น raloxifene ซึง่ จะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน
ลดไขมันในเลือด ป้องกันโรคหัวใจแต่ไม่ลดอาการวัยทองเป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การใช้ยาต่างๆ ในสตรีวัยทอง ควรใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและอยู่ใน
ความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

อ่านต่อฉบับหน้า
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โรงพยาบาลขนาด 200 เตียง และ 300 เตียง

เพื่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร
นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานคร             
ได้มงุ่ หวังให้ประชาชนได้รบั บริการสุขภาพทีด่ มี คี ณุ ภาพ ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย
สามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน มีระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยไม่คิด
มูลค่า กรุงเทพมหานครได้เร่งรัดปรับปรุงองค์กรเพื่อรองรับการจัดบริการให้มี
คุ ณ ภาพ จึ ง กำหนดนโยบายปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและกรอบอั ต รากำลั ง ของ
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด
200 เตียง ให้การรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพและป้องกันโรคแก่
ประชาชนกรุงเทพมหานคร และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยพัฒนาจาก
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ที่ให้การรักษาโรคทั่วไป มาเป็นระดับทุติยภูมิระดับสูง
เพื่อขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีแพทย์เฉพาะ
ทางสาขาหลัก ได้แก่ สาขาสูตินรีเวชกรรม ศัลยศาสตร์ อายุรกรรม กุมาร
เวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ วิสัญญีแพทย์ และมีแพทย์เฉพาะทาง           
สาขารอง เช่น จักษุวิทยา โสตศอ นาสิก ลาลิงซ์ รังสีวิทยา จิตเวชศาสตร์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชบำบัดวิกฤต การกำหนดแพทย์เด้านเวชปฏิบัติทั่วไป และ
เวชศาสตร์ครอบครัว จึงไม่สามารถรองรับความต้องการและความคาดหวังของ
ประชาชนในการเข้ารับบริการทางการแพทย์และรักษาโรคที่มีความซับซ้อนได้
ดังนั้นการปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากำลัง จะช่วยให้มีบุคลากรในการดูแล
สุขภาพประชาชน ลดปัญหาการส่งต่อผู้ป่วย การสูญเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน แก้ปัญหาวิกฤติความเร่งด่วนในการรักษา
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น สำนั ก การแพทย์ ไ ด้ ด ำเนิ น การปรั บ ปรุ ง                
การบริการของโรงพยาบาลขนาดเล็ก โดยพัฒนาปรับปรุงอาคารหลักและอาคาร

โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์ (หนองจอก) ตั้งอยู่พื้นที่
ฝัง่ ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ให้บริการประชาชน
พื้ น ที่ เ ขตหนองจอกและคลองสามวา ตั้ ง อยู่ ถ นน
เลียบวารี (คู้ฝั่งขวา)
หมายเหตุ *1. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
ชื่ อ โรงพยาบาลหนองจอกว่ า “เวชการุ ณ รั ศ มิ์ ”
แปลว่าการรักษาอันสว่างไสวในความรัก ความกรุณา
ในโอกาสที่ ก รุ ง เทพมหานคร ได้ ป รั บ ปรุ ง เป็ น
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 200 เตียง ตามประกาศ
วังศุโขทัย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551
**2. เนือ่ งจากปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจของกรุงเทพ
มหานคร จึ ง ได้ พิ จ ารณากรอบอั ต รากำลั ง เป็ น
2 ระยะ

สนับสนุน จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และเสนอพิจารณาปรับปรุง
กรอบอัตรากำลังเพิ่มกรอบอัตรากำลังให้เหมาะสมกับปริมาณ คุณภาพและความ
ต้ อ งการของประชาชน มี ก ารดำเนิ น งานร่ ว มกั น กั บ สำนักงาน ก.ก.เพื่อวาง
หลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด กรอบอั ต รากำลั ง ทางด้ า นแพทย์ ใ นเขตเมื อ งของกรุ ง เทพ             
มหานคร ที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 200 เคียง และขออนุมัติโครงสร้างและ
กรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลหนองจอก ให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง              
มีฐานะเป็นส่วนราชการสูงกว่ากอง ได้รับอนุมัติจาก ก.ก. ในการประชุมครั้งที่                
9/2551 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2551
ต่อมาได้นำเสนอปรับปรุงโรงพยาบาลส่วนที่เหลืออีก 3 แห่งให้เป็น
โรงพยาบาล 200 เตียงเช่นกัน คือโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโรอุทิศ,
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์และโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้
พิจารณาปรับปรุงโรงพยาบาลสิรินธรให้เป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง เพื่อ
รองรับการเติบโตของกรุงเทพ มหานครฝั่งตะวันออก ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ      
ซึ่งได้รับอนุมัติกรอบอัตรากำลังจาก ก.ก.ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2552

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ตั้งอยู่
ในพืน้ ทีด่ า้ นตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ให้บริการ
ประชาชนพื้ น ที่ เ ขตหนองแขม และเขตบางบอน               
ตั้งอยู่ที่ซอยเพชรเกษม 81 ถนนเพชรเกษม 

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ใน
พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ให้บริการ
ประชาชนพื้นที่เขตลาดกระบัง มีนบุรี คน ตั้งอยู่ที่
ถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านตะวันตก
ของกรุงเทพมหานคร ให้บริการประชาชนพื้นที่ เขต
บางแค ทวีวัฒนา ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3

โรงพยาบาลสิรินธร ตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านตะวันออกของ
กรุงเทพมหานคร ให้บริการประชาชนพืน้ ที่ เขตประเวศ
เขตสวนหลวง เขตคันนายาว เขตสะพานสูงและ        
เขตบึงกุ่ม ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 77 ซอยอ่อนนุช 90
ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ

World Innovation

สูตรเอนไซม์ย่อยกระดาษลามิเนท
นายไพจิตร แสงไชย กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เคม
ครีเอชั่น จำกัด คว้ารางวัลเหรียญทอง ITEX 09 สาขา
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และเทคโนโลยีนานาชาติ หรือไอเท็กซ์ 09
(International Invention, Innovation and Technology
Exhibition: ITEX 09) ที่จัดขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อ
วันที่ 15-19 พ.ศ. 2552 โดยคิดค้นการใช้เอนไซม์ย่อย
กล่องนม ซองบุหรี่ กระดาษสติ๊กเกอร์ แยกกระดาษจาก
พลาสติก/อลูมินั่ม ช่วยลดปริมาณขยะ เพิ่มมูลค่าของ
เหลือทิ้ง เตรียมเปิดโรงงานต้นแบบที่ฉะเชิงเทรา

“กระดาษลามิเนท” เป็นกระดาษชนิดพิเศษที่มี

พลาสติกหรืออลูมินัมเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วย มีอยู่ในกล่อง
เครือ่ งดืม่ ถุงอุตสาหกรรม ซองบุหรี่ หรือกระดาษหลังสติก๊ เกอร์
โดยกระดาษเหล่านี้มักเหลือทิ้งและย่อยสลายได้ยาก อีกทั้งยัง
ไม่คอ่ ยมีการนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะว่ายังไม่มเี ทคโนโลยีรองรับ
การรีไซเคิลกระดาษลามิเนท โรงงานรีไซเคิลกระดาษนำไปใช้
ไม่ได้ เพราะมีพลาสติกหรืออลูมินัมเจือปน ด้านโรงงานรีไซเคิล
พลาสติกหรืออลูมินัมก็นำไปใช้ไม่ได้เพราะมีกระดาษเจือปนอยู่
ากปัญหาดังกล่าว ประกอบกับประสบการณ์ที่เคย
ทำงานเป็นวิศวกรประจำโรงงานกระดาษแห่งหนึ่ง และเคยไป
ศึกษาในระดับปริญญาโทด้านเทคโนโลยีกระดาษและบรรจุ
ภัณฑ์ที่สถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์ (Rochester Institute of
Technology) สหรัฐอเมริกา นายไพจิตรจึงได้ออกมาตั้งบริษัท
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการย่อยกระดาษลามิเนท ซึ่งยังไม่มีที่ใด
ในโลกเคยทำได้มาก่อน
ระบวนการย่อยกระดาษลามิเนท เริ่มจากนำกระดาษ
ลามิ เ นทใส่ ล งในบ่ อ กวนที่ มี เ อนไซม์ ส ำหรั บ ย่ อ ยกระดาษ
นายไพจิตร แสงไชย สาธิตขั้นตอนการย่อยกระดาษลามิเนท ลามิเนท โดยกระดาษลามิเนทแต่ละชนิดจะมีสูตรของเอนไซม์
และเทคนิคในการย่อยแตกต่างกันตามความเหมาะสม และใช้
เอนไซม์ไม่เกิน 2 กิโลกรัม ต่อกระดาษลามิเนท 1 ตัน
อนไซม์ในบ่อกวนจะช่วยย่อยกาว และสิ่งสกปรกต่างๆ
เช่น โปรตีนและไขมันในกล่องนม หรือนิโคตินบนซองบุหรี่
คงเหลือไว้แต่กระดาษและพลาสติกหรืออลูมินั่มที่แยกออกจาก
กันแล้วภายในเวลาไม่เกิน 45 นาที จากนั้นนำวัสดุที่แยกได้ไป
เอนไซม์สำหรับย่อยกระดาษลามิเนท เพื่อแยกกระดาษออก ผ่านกระบวนการทำความสะอาดและนำไปรีไซเคิลต่อไปได้
ทันที โดยกระดาษที่ยังไม่ผ่านการรีไซเคิลจะมีราคากิโลกรัมละ
จากพลาสติกหรืออลูมินั่ม ให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้
ประมาณ 1.5 บาท แต่เมื่อผ่านการรีไซเคิลแล้วจะมีมูลค่าราว
14 บาทต่อกิโลกรัม สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้หลาก
หลาย เช่น ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ทดแทนโฟม             
ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ดำเนินธุรกิจรีไซเคิลกระดาษลามิเนท
มาแล้วประมาณ 4 ปี โดยร่วมมือกับโรงงานรีไซเคิลกระดาษที่
กระดาษที่ได้จากการย่อยกระดาษลามิเนท สามารถนำกลับ เป็นพันธมิตร และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ
มารีไซเคิลเพื่อใช้งานได้หลากหลาย เช่น ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ ที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ซึง่ ลงทุนประมาณ 12 ล้านบาท
และสามารถย่อยกระดาษลามิเนทได้ 30 ตันต่อวัน คาดว่าจะ
ทดแทนโฟม
แล้วเสร็จในราวเดือน ส.ค. นี้
แหล่งข้อมูล : www.manager.co.th
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สำนักการแพทย์

เปลี่ยนขยะไร้ค่าเป็นวัสดุมีราคา

นวัตกรรมทันโลก
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HELLO Research

สำนักการแพทย์
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คลินิกวัณโรคกับการพัฒนาระบบ

การใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
ปี พ.ศ.2552 สำนักการแพทย์เสนอโครงการพัฒนาระบบและ
ให้บริการแบบครบวงจรจุดเดียวเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
รักษาผู้ป่วยวัณโรค โดยมีโรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร และ
โรงพยาบาลสิรินธรเป็นส่วนราชการที่จะประเมินคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการสำนักการแพทย์ มิติที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 4.4 ระดับความสำเร็จของ
หน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุด
โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ทั้ง 2 แห่งนั้น ได้มุ่งมั่น
ในการพัฒนาระบบบริการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล(พ.ญ.ดลยา สุขสมปอง : ผอ.รพ.สิรินธร) และ(น.พ.สมชาย
จึงมีโชค : ผอ.ร.พ.ลาดกระบังกรุงเทพมหานคร) ไปจนถึงหัวหน้ากลุ่ม
งานและผู้ปฏิบัติทุกท่านต่างมีความเต็มใจและตั้งใจในการพัฒนาระบบ
บริการ ทั้งนี้ ด้วยความตระหนักว่าปัญหาการเจ็บป่วยด้วยวัณโรค
ของประชากรในเขตเมืองนั้น เป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง เนื่องจาก
วัณโรคนับเป็นโรคที่ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ
กั น เลยที เ ดี ย ว เพราะฉะนั้ น การให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยวั ณ โรคที่ ดี แ ละ
มีประสิทธิภาพที่สุด ลดระยะเวลาการรอรับบริการที่ยาวนาน เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่ผู้รับบริการอื่น จึงเป็น
เป้าหมายสำคัญของโครงการฯดังกล่าว
ผลการดำเนินงานตามโครงการนั้น พบว่า โรงพยาบาลทั้ง 2
แห่งดำเนินการได้ครบตามองค์ประกอบของ การประเมินจากสำนักงาน
ก.ก. ไม่ว่าจะเป็นการเสนอโครงการฯ การจัดตั้งคณะทำงานฯ เพื่อ

ปิยรัตน์ พรรณรังษี
นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว

www.msd.bangkok.go.th
ติดตามผลการดำเนินงาน การกำหนดขั้นตอนและเวลามาตรฐานใน
การให้บริการ และที่สำคัญที่สุด เมื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย
ที่มารับบริการของโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งแล้ว พบว่า
• ผู้มารับบริการคลินิกวัณโรคของ ร.พ.ลาดกระบังกรุงเทพ
มหานคร มีความพึงพอใจถึง ร้อยละ 91.43
• ผู้มารับบริการคลินิกวัณโรคของ ร.พ. สิรินธร มีความพึง
พอใจถึง ร้อยละ 95
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมผลการ
ดำเนิ น งานของโครงการดั ง กล่ า วได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข องสำนั ก การแพทย์
นะคะ… : www.msd.bangkok.go.th

โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลสิรินธร

Collect to U

เก็บเอามาเล่า... หยิบเอามาฝาก

ต่อจากฉบับที่แล้ว
ราศีตุลย์ (21 กันยายน - 22 ตุลาคม)
จากนิสัยที่คุณเป็นคนชอบทานของหวานและอาหารมันๆ เป็นประจำ
แต่ไม่ยอมออกกำลังกาย ส่งผลให้ไตทำงานหนักมากกว่าปกติ จึงควร
ดูแลไตเป็นพิเศษ โดยดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้ว หลีกเลี่ยงอาหารพวกเนื้อ
ปลา เป็ด ไก่ แล้วแทนที่ด้วยผักผลไม้สีเขียวและสีเหลือง รับรองถ้าทำ
ตามไตคุณจะยิ้มระรื่นเลยทีเดียว เนื่องจากผิวหนัง และไตของชาวราศี
นี้อยู่ใต้อิทธิพลของดาวศุกร์ จึงมักส่งผลให้ไขมันและส่วนเกินที่ถูกขับ
ออกมาจากไตถู ก ปลดปล่ อ ยทางร่ า งกายผิ ว หนั ง เป็ น เหงื่ อ และสิ ว
การดูแลใบหน้าให้สะอาดจึงเป็นสิ่งที่ชาวตุลควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ

ราศีพิจิก (23 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน)
ชาวราศีพิจิกมีนิสัยชอบกลั้นการขับถ่ายๆ ไว้นานๆ แถมยังชอบอาหาร
ที่มีไขมันสูงแบบที่เห็นเป็นไม่ได้ต้องวิ่งเข้าหาทันที ทำให้โรคท้องผูกมัก
มาเยือนบ่อยๆ จนบางครั้งอาจเรื้อรั้งไปถึงริดสีดวงทวาร ทางที่ดีควร
ปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน และทำระบบขับถ่ายให้เป็นกิจวัตร
ราศีธนู (23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม)
ด้วยความที่เป็นคนทุ่มเทเต็มที่กับเรื่องกิน เรื่องดื่มเป็นพิเศษ ทำให้ชาว
ราศีนี้มีโอกาสเป็นโรคตับอักเสบ โรคตับแข็งและโรคพิษสุราเรื้อรัง
มากกว่าชาวราศีอื่น เพราะฉะนั้นเลิกดื่มซะเถอะ ราศีธนูหมายถึง
ร่างกายส่วนตับและถุงน้ำดี ทำให้ชาวราศีธนูมีโอกาสเป็นโรคนิ่วในถุง
น้ำดีสูง ซึ่งโรคนี้มักทำให้คุณเกิดอาการปวดท้องประมาณ 15 นาทีถึง 1
ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารเสร็จ ถ้าอยากให้อาการดีขึ้นลองทาน
อาหารประเภทโปรตีน คาร์โบไฮเดรต หรือวิตามินเสริมที่ช่วยให้เกิด
การดูดย่อยไขมันได้ดี

ราศีมังกร (21 ธันวาคม - 19 มกราคม)
ลักษณะและบุคลิกที่ดูก้าวร้าวของคนราศีนี้ มักส่งผลมาจากลักษณะ
ทางกายภาพของส่วนกระดูกและข้อต่อที่ไม่ค่อยมีความยืดหยุ่น ทำให้
เมื่อยิ่งแก่ตัว หรือเริ่มเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของชีวิต จะเป็นโรคเกี่ยวกับข้อ
ต่อและกระดูก ทางที่ดีควรบริโภคแคลเซียม วิตามินดีและออกกำลัง
กายเป็นประจำ แต่จะให้เจงกว่าควรรีบทำก่อนอายุ 35 ไม่งั้นจะสาย
เกินแก้ โรคข้ออักเสบ เป็นโรคที่ก่อให้เกิดความอ่อนเพลีย ทรมานและ
เจ็บปวดมากที่สุดโรคหนึ่งสำหรับชาวราศีมังกร เพราะไม่สามารถรักษา
ได้โดยตรง ทำได้เพียงให้ยาลดอักเสบและบวมตามข้อเท่านั้น ดังนั้น
การเลือกอาหารบริโภค ฝกโยคะ ทำสมาธิ สร้างจินตนาการจะเป็นตัว
ช่วยในการบรรเทาปวดอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมทีเดียว
ราศีกุมภ์ (20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์)
โรคข้อเท้าบวม ข้อเท้าเคล็ด หลอดเลือด (ดำ) ขอด จากทิศทางของ
ดวงดาวทำให้ชาวราศีกุมภ์มักมีอาการบวมที่ข้อเท้า หรือบริเวณต่ำกว่า
หัวเข่าลงมา ดังนั้นจึงควรนวดขาทุกวัน ตั้งแต่นิ้วเท้าจนถึงต้นขาด้วย
น้ำมันวิตามินอี หรือน้ำมันหอมระเหยมะนาวผสมกับลาเวนเดอร์ เพื่อ
บริหารให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น
ราศีมีน (19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม)
ชาวราศีมีนมักมีระบบต่อมน้ำเหลืองทำหน้าที่หลักในระบบภูมิคุ้มกัน
ของร่างกาย ทำให้มีโอกาสเป็นโรคเกี่ยวกับระบบต่อมน้ำเหลือง ได้มาก
แต่ทางแก้ไม่ยาก แค่ดื่มน้ำ สมุนไพร ชาและเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
จากการที่โหมงานหนัก ชอบคิดมากในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ทำให้ชาวราศี
มีนจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนและเวียนศีรษะอยู่บ่อยๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาวะ
เลือดจางและขาดธาตุเหล็ก แต่เพียงแค่รับประทานอาหารทดแทนธาตุ
เหล็ก เสริมสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะบำบัดได้มาก

สำนักการแพทย์

สำหรับผูชอบคำทำนายสุขภาพตามราศีตาง ๆ
ลองมาตรวจสุขภาพ ตามราศีเกิดกันดู.....
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เรื่องเล่าจากต่างแดน
สำนักการแพทย์

แบกเปไปปนเขา
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โดย มาดามแฮงก้า

อ่านเรื่องวิชาการกันมาก็มากแล้ว เรามาผ่อนคลายกันด้วย
เรื่องท่องเที่ยวดีกว่า ประมาณว่าเป็นการเที่ยวเองที่ไม่ผ่านทัวร์เอเยนซี่
ออกแนวท่องธรรมชาติกันบ้างนะคะ ขอนำเสนอเรื่องการเดินขึ้นสู่ยอด
เขาที่มีชื่อว่า ปุนฮิลล์ (บ้างก็เรียกพูนฮิลล์ อันนี้ไม่ว่ากันแล้วแต่ความ
ถนัดปาก) ปุนฮิลล์อยู่ที่ประเทศเนปาล ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลในราว
3200 เมตร หากใช้สำนวนของคุณนิ้วกลมก็ว่าประมาณสะดือ คือยอด
เอเวอเรสต์จะอยู่สูงสุดคือระดับศีรษะ เพราะฉะนั้นความสูงระดับนี้ก็คง
ไม่โหดเกินไป เพราะผู้เขียนเองก็เลยหลักสี่มาแล้ว (อายุ) ยังผ่านมาได้
เลยแบบชิลด์ ชิลด์
ทำไมต้องไปปีนเขา? น้องที่สำนักงานบอกว่าแค่เดินไปกิน
ข้าวมันไก่กลางซอยก็เซ็งเป็ดขี้เกียจเดินจะแย่ แล้วทำไมต้องไปลำบาก
ลำบนด้วย อือม์ก็จริงนะ แต่จะว่าไปแล้วมันก็ลำบากประมาณนึงไม่
โหดสุดฤทธิ์หรอก เอเวอเรสต์ เบส แค้มป (EBC) ยังโหดกว่านี้เยอะ
พอกลับมาจากปุนฮิลล์แล้ว ก็บอกตัวเองว่าชอบแฮะ อยากไป EBC เป็น
ที่สุด ไม่ทราบว่าจะได้ไปหรือเปล่าในชาตินี้ สำหรับปุนฮิลล์เราใช้เวลา
เดินขึ้นและลงในราวสี่วัน เป็นการเดินแบบอิงแอบแนบชิดธรรมชาติ
ได้เห็นฟ้ากว้างสดใส เห็นทิวเทือกเขาหิมาลัย บางช่วงตอนได้ยินเสียง
ธารน้ำไหลรินอยู่เอื่อยๆ ได้เดินเคียงไปกับฝูงสัตว์พาหนะ ได้แก่ม้า ลา
ล่อ ยินเสียงกระพรวนผูกคอดังกรุงกริ๋งแว่วมา ฟังเพลิดเพลิน ได้ยลป่า
กุหลาบพันปี (Rhododendron) บานสะพรั่ง ได้สัมผัสกับชาวต่างชาติ
มากหน้าหลายตา เราต่างทักทายกันด้วยคำว่า “นมัสเต” ตลอดทาง
เราจะพบที่พัก และร้านค้าบนเขา ได้จิบน้ำชาอุ่นๆ และกินซุปเห็ด
ร้อนๆ ส่งกลิ่นหอมของเห็ดป่าท่ามกลางขุนเขาและฟ้ากว้าง บรรยากาศ
สุ ด ยอด!!! และที่ ส ำคั ญ ค่ า ที่ พั ก บนเขาราคาประมาณร้ อ ยถึ ง
สองร้อยบาทไทย ซึ่งถูกใจถูกกระเปาเรามาก แล้วเราจะไม่ติดใจได้
อย่างไร มันอาจจะวุ่นวายบ้างก็ตอนเตรียมตัวนี่แหละ ถ้ามีเวลาและ
มี ข้ อ มู ล และที่ ส ำคั ญ หากมี ใ จรั ก มั น ก็ ไ ม่ ย ากเย็ น อะไร อั น นี้ อ ยู่ ที่ ใ จ
เป็นสำคัญ
การเตรียมตัว อันดับแรกเลยคือการเตรียมข้อมูล ซึ่งสำคัญอยู่
แล้วสำหรับการเที่ยวเอง ประการต่อมาคือเสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่างๆ
หลักๆ เลยคือเสื้อกันหนาวต้องแบบกันได้ชนิดศูนย์องศา หรือต่ำกว่า

แต่อย่ากังวลทีจ่ ะไปซือ้ หา เพราะมีให้เช่าทุกแบบอยูแ่ ล้วทีโ่ พคารา (เมืองที่
เราพักก่อนขึ้นเขา) แต่ผู้เขียนซื้อไปจากเมืองไทย เราต้องเช่าไม้เท้า
สำหรับปีนเขาด้วยเพราะ เราต้องเดินขึ้นและลงเขาอยู่ตลอด ไม้เท้าจะ
ช่วยในการถ่ายน้ำหนัก และพยุงกายและข้อเข่าเราได้มาก นอกจากนี้ก็
เช่าถุงนอน เสื้อกันฝน ฯลฯ ส่วนของที่เตรียมไปจากเมืองไทยที่ขาดไม่
ได้เลยคือ ไฟฉาย (เนปาลและอินเดียไฟดับบ่อย แถมตอนขึ้นปุนฮิลล์
เราต้องขึ้นตอนเช้ามืดด้วย) ยาสารพัด ใครต่อใครบอกให้เตรียมยาแก้
ท้องเดินไปด้วย แต่ผู้เขียนกลับท้องผูกแฮะ นอกจากนี้ให้นำพวกลูกอม
หรือช้อคโกแล้ตไปด้วยก็จะดี เพราะให้พลังงานดี หากหมดแรงระหว่าง
เดิน อ้อ อย่าลืมเตรียมภาพถ่าย 1 นิ้วไปเยอะๆ เพราะต้องใช้ขอวีซ่า
ที่โน่น (หากไม่ขอไปจากเมืองไทย) และสุดท้ายสนับเข่า หรือผ้ายืด
ซัพพอร์ตข้อเข่า ซึ่งช่วยพยุงเข่าได้มาก (สามารถหาข้อมูลเพิ่มได้ที่
http://www.wutkate.com ให้ไปที่เว็บบอร์ดของ Mr.Poon จะมีข้อมูล
เพียบ)
นอกจากนี้ เราก็ต้องจัดการในเรื่องการทำใบอนุญาตเดินเขา
(trekking Permit) ก็ให้ขอ้ มูลแก่ทางการไปตามแบบฟอร์ม ทีต่ ลกไม่ออก
คือให้เรากรอกด้วยว่า ทางการจะติดต่อใครได้ที่เมืองไทย คิดเอาเองว่า
ทางเนปาลอาจกลัวเราตกเขาม่องเท่งละมั้ง เฮ่อ... รุ่นนี้แล้วหนังเหนียว
อยู่อีกนาน (ผู้เขียนปลอบใจตัวเอง) ทำใบอนุญาตแล้วก็จัดแจงหา
ลูกหาบที่จะช่วยเแบกเป้ยักษ์ของเราขณะเดินเขา ที่โปรยหัวเรื่องว่าแบก
เป้ไปเดินเขาน่ะ ตอนเดินจริงๆแบกแค่เป้ใบจิ๋ว เป้ยักษ์น่ะพี่ลูกหาบแบก
ให้เรา ทำเขียนให้โก้เกไปงั้นเอง อ้อ...ค่าทำใบอนุญาตนี่ออกจะแพง
สักหน่อยคือประมาณคนละสองพันรูปี ไปถัวกับรายการอื่นซึ่งไม่แพง
เราเลยรับได้
เรื่องการขอวีซ่านั้น เราใช้นโยบายไปขอเอาดาบหน้า (visa on
arrival) ด้วยเหตุว่าผู้เขียนและตี๋ข้างกาย (ไม่แน่ใจว่าควรเรียกว่าตี๋หรือ
อาแปะดี) เกี่ยงกันไม่มีใครลางานไปขอวีซ่า และได้ข้อมูลมาว่าไปขอ
วีซ่าที่แอร์พอร์ตได้เลยสะดวกดี ซึ่งก็สะดวกจริงๆ ก่อนลงเครื่องเราขอ
แบบฟอร์มจากลูกเรือและกรอกรอไว้เลย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด แถมไม่
แพงกว่าที่ขอไปจากเมืองไทยอีกต่างหาก อันนี้ขอแนะนำ สรุปว่าเป็น
การเดินเขาที่สนุกและประทับใจไปอีกนาน

มาทำความรูจักกับ คำวา

“Career” กันคะ

คำว่า Career นั้นนะคะในทางบริหารจะมีอยู่ 4 คำหลักๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ ค่ะ
1. Career Path สายความก้าวหน้า
2. Career Planning การวางแผนอาชีพ
3. Career Development การพัฒนาสายอาชีพ
4. Managing Career การบริหารจัดการงานอาชีพ

สายความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

บางคนก็เรียกว่า สายงานอาชีพ หมายถึงทางเดินของหน้าที่
การงานและความรับผิดชอบตำแหน่งงานที่คนหนึ่งคนใดถือครองอยู่
เช่ น งานราชการ สายของอาชี พ ราชการก็ คื อ เริ่ ม ต้ น รั บ ราชการ
ในระดับตำแหน่งข้าราชการชั้นผู้น้อย ตั้งแต่ระดับ 1,2,3,4,5 และ 6
สูงกว่านี้คือ ตำแหน่ง บริหารระดับต้น คือระดับ 7 (หรือหัวหน้าฝ่าย)
สูงกว่าระดับ 7 คือ ตำแหน่งบริหารดับกลาง ระดับ 8 และ 9 (หรือ
ผู้อำนวยการกอง รองอธิบดี) และผู้บริหารระดับสูงระดับ 10 และ 11
(หรืออธิบดี ระดับ10 และปลัดกระทรวงระดับ 11 ) ถ้าเป็นเอกชน เริ่ม
จากพนักงานระดับต้น ผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง และ
ผู้บริหารระดับสูง คล้ายกับทางราชการ ในแต่ละระดับความรับผิดชอบ
จะมีระดับตำแหน่ง (Position Level) กำกับซึ่งสามารถสื่อถึงระดับอัตรา
เงินเดือนในแต่ละระดับ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1 : โครงสร้างตำแหน่ง
พนักงาน
พนักงานอาวุโส
ผู้บริหารระดับต้น
ผู้บริหารระดับกลาง
ผู้บริหารระดับสูง

ระดับตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง
ระดับตำแหน่ง

องค์กรแบบสูงมีจดุ อ่อน คือ ความล่าช้าในการสัง่ การและการประสานงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าดังกล่าว หลายองค์กรจึงนิยมการจัดองค์กร
แบบแบนราบ(Flat Organization) โดยลดทอนสายการบังคับบัญชา
บางระดับลงแล้วนำอำนาจหน้าที่ ที่ถูกทอนลงไปนั้นไปไว้กับผู้บริหาร
ในอีกระดับ หรือกระจายให้พนักงานรับผิดชอบ การลดทอนสายการ
บังคับบัญชา เพื่อมุ่งหมายประสิทธิภาพในการประสานงาน การติดต่อ
สื่อสารและการบังคับบัญชา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
ความคล่องตัวในการบริหารงานนั่นเองดังกรณีตัวอย่างของธนาคาร
ซิตี้แบงก์ เอ็น เอ สาขาประเทศไทย ดูโครงสร้างตำแหน่งตัวอย่างที่ 2
(ได้จัดโครงสร้างตำแหน่งตามหลักการของสำนักงานใหญ่ในอเมริกา
เพียงแต่ปรับให้สอดรับกับวัฒนธรรมของไทย) คือ เขาจะตัดทอน
ตำแหน่งพนักงานอาวุโส และผู้บริหารระดับต้นออก หรือบางลักษณะ
งานจะตัดทอนผู้บริหารระดับกลางออกด้วย อำนาจการสั่งการบังคับ
บัญชาจะไปอยู่กับผู้บริหารระดับกลางและสูง ตามลำดับ ดังตัวอย่างค่ะ

สำนักการแพทย์

สวัสดีค่ะ HR Corner ฉบับนี้ จะขอนำท่านผู้อ่าน
ทุกท่านมาทำความรู้จักกับ คำว่า “Career” กันค่ะ

HR Conner
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ตัวอย่างที่ 2 : โครงสร้างตำแหน่ง
ระดับพนักงาน

ระดับตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
(Position Level ; PL)
พนักงาน
PL 2-5
ปวส. ถึง ป.ตรี
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย PL Q-R
ป.ตรี มีประสบการณ์ (ขั้นต่ำ 5 ปี)
ผู้จัดการฝ่าย
PL S
ป.ตรี มีประสบการณ์ (ขั้นต่ำ 10 ปี)
รองผู้อำนวยการ
ป.ตรี มีประสบการณ์ (ขั้นต่ำ 10 ปี)
ธนาคาร PL T-V

(Position Level หรือ PL) 1-5
ข้ อ สั ง เกต ผลลัพธ์จากการลดทอนสายการบังคับบัญชา
(Position Level หรือ PL) 6- 7
(Position Level หรือ PL) 8-9 คือ ธนาคารได้คนทำงานมากขึ้น มีคนสั่งการน้อยลง ผลที่ตามมาคือ
(Position Level หรือ PL) 10-11 ทำให้ลดความสับสน ลดความไม่เข้าใจในนโยบายระหว่างผู้บังคับ
บัญชาในแต่ละระดับ เพราะถ้ามีผู้บังคับบัญชาหลายคน สิ่งที่จะเกิด
(Position Level หรือ PL) 12
ตามมาและยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ คือความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจของ
การพิจารณาว่า องค์การใดมีสายการบังคับบัญชาที่ยาวหรือ ผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ
ไม่สามารถดูได้จากการจัดระดับตำแหน่ง ถ้ามีหัวหน้างานหลายระดับ
สรุป เมื่อพูดถึงสายความก้าวหน้า เราจะนึกถึงโอกาสในความ
เช่น หัวหน้าระดับต้น หัวหน้าระดับกลาง และหัวหน้าระดับสูง รวมทั้ง ก้าวหน้าภายในองค์กรว่าจะมีโอกาสก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ให้ดูที่
ยังพ่วงการบังคับบัญชาระดับรองในตำแหน่งผูช้ ว่ ย .... หรือรอง.. อีกด้วย โครงสร้างตำแหน่ง (Position Structure) และระบบสนับสนุนที่องค์กร
ลักษณะการจัดการสายบังคับบัญชาเช่นนี้คนยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า จัดให้ เช่น องค์กรส่งเสริมให้มีการศึกษา ฝกอบรม สัมมนา ตลอดจน
ระบบราชการไทยหมายถึงการจัดองค์กรของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น การประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม ฯลฯ หรือไม่แค่ไหนเพียงใด
ความจริงแล้วการบริหารแบบราชการมีได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐ
ฉบับหน้ามาต่อ Career อีก 3 คำที่เหลือกันค่ะ สำหรับฉบับนี้
และเอกชน การบริหารงานแบบราชการจะมีการจัดระบบองค์กรแบบสูง ขอลากันไปก่อน แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ
(Tall Organization) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสายการบังคับบัญชา
อ้างอิงจาก : หนังสือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แนวทางใหม่
และเป็นไปตามหลักการแบ่งกันทำ (Division of Work) ลักษณะการจัด โดยคุณ ประเวศน์ มหารัตน์สกุล และ WWW.SIAMHRM.COM

KM Misce llaneous
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ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) :
กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการ
ความรูที่ทรงพลัง
โดยปยรัตน์ พรรณรังษี

นักวิชาการสาธารณสุข 7 ว กองวิชาการ

ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practices – CoPs นับเป็นกุญแจ
สำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ที่สำคัญ เนื่องจากว่า การเกิดขึ้น
ของชุมชนนักปฏิบัตินั้น สะท้อนให้เห็นถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวราบที่
เชื่อว่าจะสามารถเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาและจัดการยกระดับองค์
ความรู้ขององค์กร สถาบัน หรือสังคมได้อย่างดี แตกต่างจากความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง
ที่นิยมใช้การสั่งการและการบังคับบัญชา อันจะเป็นอุปสรรคต่อการคิดวิเคราะห์และ
สั่งสมองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติและองค์กร
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน ก.ก. ได้กำหนดประเด็นการประเมินผลการ
บริหารจัดการความรู้ในองค์การ ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน (Community of Practice : CoP) โดยได้
กำหนดค่าน้ำหนักไว้ ร้อยละ 3 ซึ่งก็หมายความว่าถ้าหน่วยงานใดสามารถสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัตได้จำนวน 3 CoPs ก็จะได้ 3 คะแนนเต็ม แต่ทั้งนี้ต้องมีเอกสาร
และหลักฐานข้อมูลตามที่กำหนด
ในปี พ.ศ.2552 นี้ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งชุมชน
นั ก ปฏิ บั ติ จำนวน 3 CoPs ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรจากทุ ก ส่ ว น
ราชการในสังกัดฯมาพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ
จนเกิ ด กระบวนการพั ฒ นาไปสู่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เลิ ศ (Best
Practices) ซึง่ ประกอบด้วยเรือ่ ง
1. เรื่ อ ง การเก็ บ เสมหะผู้ ป ว ยวั ณ โรคส่ ง ตรวจให้ มี
ประสิทธิภาพ (งานวัณโรค) Best Practice ที่ได้คือ การปฏิบัติ
ตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารเก็ บ เสมหะอย่ า งปลอดภั ย แก่ ทุ ก คน
โดยการให้ผู้ป่วยขากเสมหะใส่ขวดซึ่งอยู่ในถุง โดยคล้องถุงไว้กับ
ใบหูทั้งสองข้างของผู้ป่วย
2. เรื่อง การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในหญิงติดเชื้อ เอช ไอ วี
/เอดส์ (งานเอดส์) Best Practice ที่ได้คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการ
คัดกรองโรค การให้บริการ การแจ้งผลและการติดตามรวมถึงการให้ข้อมูลความรู้
เกี่ยวกับโรค
3. เรื่อง การพิจารณายุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ (งานพิทักษ์สิทธิเด็ก
และสตรี) Best Practice ที่ได้คือร่างหลักเกณฑ์การยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์
ซึ่งนับว่า ชุมชนนักปฏิบัติ ทั้ง 3 กลุ่มนี้ นำร่องการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ในภาพรวมของสำนักการแพทย์ได้อย่างแท้จริง โดยมีคุณเอื้อ/ผู้บริหาร (Sponsor/
Leader) อย่างรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ถึง 2 ท่าน ด้วยกัน(น.พ.สราวุฒิ
สนธิแก้ว และ น.พ.สมพงษ์ วงศ์ปัญญาถาวร) ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีถัดไปๆ
จะมี CoPs เรื่องอื่นๆ ประมวลมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะคะ…

Health Promotion
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นั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารเผยแพร่ ข่ า วการระบาดของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในประเทศเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์ ที่ 25 เมษายน
2552 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจึงรีบเชิญประชุมด่วนคณะ
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลในสังกัดฯ ทั้ง
9 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว ต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดได้เริ่ม
มี ม ากขึ้ น ในประเทศไทยและขยายวงกว้างในเขตกรุง เทพมหานคร
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ) จึงได้
มอบนโยบายให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร และศูนย์บริการ
สาธารณสุขทุกแห่งจัดให้บริการคลินิกพิเศษไข้หวัดใหญ่ แบบจุดเดียว
เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อแยกคัดกรองโรคและให้การรักษา
ผู้ป่วยหรือผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการ
รักษาที่มีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ไปยังผู้รับบริการอื่นๆ
ตลอดระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 กรกฏาคม 2552 ถึง
วันที่ 9 กันยายน 2552 สำนักการแพทย์ดำเนินการในส่วนของเชิงรับ
ได้แก่การจัดบริการคลินิกไข้หวัดใหญ่ โดยมีจำนวนผู้มารับบริการ

ที่คลินิกพิเศษไข้หวัดใหญ่ ทั้งสิ้น จำนวน 42,795 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อ จำนวน 236 ราย เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มี
โรคแทรกซ้อนประจำตัว
นอกจากนั้ น สำนั ก การแพทย์ ยั ง เร่ ง รั บ มื อ กั บ สถานการณ์
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในเชิงรุก โดย
ผู้ บ ริ ห ารสำนั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานครได้ ด ำเนิ น การลงพื้ น ที่
สาธารณะเพื่อรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ณ จุดต่างๆ
ได้แก่ สถานีระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสถานี
รถไฟฟ้า BTS โดยจัดรณรงค์ตามโครงการสวมหน้ากาก มือสะอาด
ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่ 2009 การรณรงค์ป้องกันเชิงรุกไปสู่ห้างสรรพ
สินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โรงเรียน สถานประกอบการ วัดและชุมชนต่างๆ
เป็นต้น ไม่เพียงแต่เท่านี้สำนักการแพทย์ร่วมกับสำนักอนามัยยังได้จัด
งานมหกรรมสุขภาพ Bangkok Health Fair 2009 ระหว่างวันที่
16 – 19 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว โดยภายในงานได้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมารับบริการ
ฉีดวัคซีนกว่า 3,000 ราย

Let’s Talk
คุยกันไป
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นอนหลับอยางไร

วิธีการ

สวัสดีค่ะ Let’s Talk ฉบับนี้จะมาแนะวิธีการนอนหลับอย่างไร
ให้มีคุณภาพมาฝากท่านผู้อ่านทุกท่านค่ะ แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งรีบพลิกไป
หน้าอื่นเพราะคิดว่า การนอนไม่เห็นจะยากอะไร แค่นอนให้หลับสนิท
และให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเราก็เท่านั้นเอง มันก็ใช่ค่ะ
การนอนหลับเป็นเรื่องปกติง่ายๆ สำหรับคนบางคน แต่ก็ยากเย็น
สำหรับบางคนเช่นกัน บางคนน่าอิจฉามากแค่หัวถึงหมอนก็หลับสนิท
รวดเดียวจนถึงเช้าแล้ว ผิดกับบางคนที่กว่าจะนอนหลับได้ใช้เวลานาน
กว่าจะหลับลงได้ หรือแม้แต่หลับไปแล้วตื่นขึ้นกลางดึก ก็เป็นเรื่องยาก
เสียแล้วที่จะข่มตาหลับลงได้อีกครั้ง และถ้าสามารถข่มตาให้หลับลงได้
อีกครั้งก็จะตื่นขึ้นมาไม่สดใส ไม่สดชื่นอยู่ดี แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ
อาการเช่นนี้มักเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยของแต่ละคน
ที่อาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป เช่น ความเครียด วิตกกังวล
การรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน รวมถึง
ยาแก้ปวดต่างๆ สิ่งแวดล้อมขณะนอนหลับ หรือการออกกำลังกาย
ที่ไม่เหมาะสม เช่น ออกกำลังกายในช่วงเวลาก่อนเข้านอนหรือใกล้
เวลานอนหรือออกกำลังกายหักโหมเกินไป ปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุหลัก
ที่ทำให้เกิดปัญหาการนอนที่ขาดคุณภาพ เช่น นอนไม่หลับ หลับไม่
เต็มอิ่ม ตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น เป็นต้น บางคนใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการกิน
ยานอนหลับ ออกกำลังกาย ดื่มกาแฟมากขึ้นเพื่อไม่ให้หลับกลางวัน
หรือเปลี่ยนมาทำงานกลางคืนแทน ซึ่งแทนที่จะแก้ปัญหากลับทำให้การ
นอนหลับในเวลากลางคืนยากยิ่งขึ้น และถ้าอาการเหล่านี้สะสมนาน
วันเข้า โดยไม่ได้รับการวิเคราะห์หรือแก้ไขที่ถูกต้องจะทำให้วงจรการ
หลับการตื่น (Sleep wake cycle or circadian rhythm) เสียไปด้วย
จนกลายเป็นการนอนหลับที่มีความผิดปกติ และเป็นปัญหาการนอน
เรื้อรังในที่สุด เพราะการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ คือ การหลับสนิท
ตื่นนอนมาพร้อมกับความสดชื่นและมีพลังที่จะทำงานในวันนั้นๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานของร่างกายโดยเฉพาะการ
ทำงานของสมองเป็นไปได้อย่างปกติ รวมถึงต้องมีพฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจำวันที่เหมาะสม เช่น สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตใจดี
รับประทานอาหารที่เพียงพอ เป็นต้น และเพื่อให้การนอนหลับของคุณ
มีคุณภาพมากขึ้น ลองฝกเทคนิคเพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
(Sleep Hygiene) นี้เป็นประจำ จะทำให้คุณกลับมามีการนอนหลับที่ดี
และมีคุณภาพได้อย่างแน่นอน เราจึงควรทำ (DO) และไม่ควรทำ
(DON’T) ดังนี้

ควรทำ(DO)

1. เข้านอนและตื่นนอนให้ตรงเวลาเป็นประจำ ทั้งวันทำงาน
ปกติและวันหยุด เพื่อให้นาฬิกาชีวิต (biological clock) ทำงาน
ตลอดเวลา รับแสงให้เพียงพอในตอนเช้า อย่างน้อย 30 นาที ทุกวัน
เนื่องจากแสงแดดเป็นตัวกระตุ้นการควบคุมนาฬิกาชีวิตที่สำคัญ และ
การที่ตาได้รับแสงแดดธรรมชาติที่เปลี่ยนไปในแต่ละวัน จะช่วยกระตุ้น
จังหวะการหลับการตื่น (sleep cycle) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ใหมีคุณภาพ

2. ห้องนอนควรเงียบ สงบสบาย มีอุณหภูมิที่พอเหมาะ ไม่มี
เสียงหรือแสงรบกวนขณะหลับ หรือแสดงแดดยามเช้า ที่นอนที่สบาย
ควรมีผ้าห่ม หมอนข้างและม่านกันแสงแดดเพื่อช่วยให้การนอนหลับ
ง่ายขึ้น หากห้องนอนมีเสียงรบกวนตลอดเวลาจากภายนอก อาจใช้
เสี ย งเพลงเบาๆ หรื อ เสี ย งที่ ท ำให้ ผ่ อ นคลายเปิ ด คลอไปตลอดคื น
(white background noise) หรืออาจจำเป็นต้องใช้จุกหูฟังปิดหู
เพื่อป้องกันเสียงรบกวน
3. ควรใช้ห้องนอนเพื่อการนอนหลับ พักผ่อน หรือ กิจกรรม
ทางเพศเท่านั้น รวมถึงเตรียมกิจวัตรประจำวันที่พร้อมในการนอน
เช่น อาบน้ำ แปรงฟัน เป็นต้น
4. ควรควบคุม หรือจัดการกับความเครียดของตนเอง เช่น
การฝกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การทำสมาธิ การสะกดจิต เป็นต้น
ข้อสำคัญ หากนอนไม่หลับภายใน 10 นาที ไม่ควรกังวล
ไม่ ค วรมองนาฬิ ก า ควรลุ ก จากที่ น อนหากิ จ กรรม อื่ น ทำ เช่ น
ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ แล้วกลับมานอนใหม่อีกครั้งเมื่อง่วง

ไม่ควรทำ (DON’T)

1. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น
โกโก้ ช็อกโกแลต น้ำอัดลม หรือยา แก้ปวดบางชนิดหลังอาหารมือ้ เทีย่ ง
2. หลี ก เลี่ ย งการดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ผ สมอยู่ ก่ อ น
การนอนหลับ 3 ชั่งโมง
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักก่อนนอนหลับอย่าง
น้อย 2 ชั่วโมง แต่การกินอาหารเล็กน้อย เช่น นม หรือ ขนมขบเคี้ยว
เล็กน้อยก่อนนอน จะทำให้การนอนหลับง่ายขึ้น
4. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ก่อนนอนหลับ 2 ชั่วโมง
5. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนนอนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
6. หลีกเลี่ยงการงีบหลับตอนกลางวัน
7. หลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้สมาธิ โต้เถียง คุยโทรศัพท์ หรือ
ดูภาพยนตร์ตื่นเต้นสยองขวัญ ก่อนเข้านอน
เห็นมั๊ยคะว่าการนอนหลับที่เป็นเรื่องยากๆ (สำหรับบางคน)
มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเราก็สามารถที่จะนอนหลับได้ดี
และมีคุณภาพเหมือนอย่างคนอื่นได้ง่าย ๆ เพียงแค่ควรทำ (DO)
บางอย่าง และไม่ควรทำ (DON’T) บางอย่าง เท่านั้น เพื่อสุขภาพ
ที่ดีของเราในอนาคต สำหรับฉบับหน้า Let’s Talk จะมีอะไรมาฝาก
คุณผู้อ่านบ้าง ติดตามฉบับหน้านะคะรับรองว่า Let’s Talk จะไม่ทำให้
ผู้อ่านผิดหวังแน่ ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ
อ้างอิงที่มา : หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์

(Thailand Quality Award) หรือ

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

โดย นายแพทย์ชัยวัน เจริญโชคทวี
ผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไป
พัฒนาขีดความสามาถด้านบริหารจัดการ องค์กรที่ได้รางวัล จะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จ เพื่อเป็นตัวอย่างให้องค์กร
ต่าง ๆ นำไปประยุกต์ใช้ได้
จุดประสงค TQA เพื่อ 1. ช่วยปรับปรุงวิธีการดำเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ขององค์กร
2. กระตุ้นให้มีการสื่อสาร และแบ่งปันสาระสนเทศวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศระหว่างองค์การ
3. เป็นเครื่องมือใช้จัดการการดำเนินการขององค์กร รวมทั้งใช้วางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้
โดยอาศัยค่านิยมหลักและแนวคิด 11 ข้อ ซึ่งได้มาจากความ
เชื่อและพฤติกรรมขององค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดีหลายแห่งด้วยกัน
จึ ง เป็ น พื้ น ฐานในการจั ด ทำผลการดำเนิ น การที่ ส ำคั ญ และความ
ต้องการด้านการปฏิบัติการ การบูรณาการภายในกรอบการจัดการที่
เน้นผลลัพธ์ เพื่อสร้างพื้นฐาน สำหรับการปฏิบัติการและให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ซึ่งจัดแบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกันคือ
1. การนำองค์กร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3. การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5. การมุ้งเน้นบุคลากร
6. การจัดการกระบวนการ
7. ผลลัพธ์
เกณฑ์เพื่อการดำเนินการเปนที่เลิศ : มุมมองในเชิงระบบ
โครงรางองคกร : สภาพแวดลอม ความสัมพันธ และความทาทาย
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ

2. การมุงเนน
บุคลากร

1. การนำองคกร

7. ผลลัพธ
3. การมุงเนน
ลูกคาและตลาด

6. การจัดการ
กระบวนการ

4. การวัด การวิเคราห และการจัดการความรู

คุณลักษณะสำคัญของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
เกณฑ์มุ่งเน้นผลการดำเนินการระดับองค์กรที่สำคัญ ประกอบด้วย
1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
3. ผลลัพธ์ด้านการเงินและการตลาด
4. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
5. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ รวมถึงการวัดผล
การดำเนินงานที่สำคัญขององค์กร
6. ผลลัพธ์ด้านการนำองค์กร รวมถึงธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อทำให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ขององค์กรมีความสมดุล ไม่เอนเอียง
ไปด้านใดด้านหนึ่งเกณฑ์ไม่ได้กำหนดวิธีการและสามารถปรับใช้ได้
เกณฑ์สนับสนุนมุมมองในเชิงระบบ เพื่อให้เป้าประสงค์สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งองค์กร เป็นรากฐานของโครงสร้างที่บูรณาการกัน
ระหว่างค่านิยมหลักและแนวคิดแนวทางการให้คะแนน ประกอบด้วย
ระบบการตรวจประเมิน ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนประกอบด้วย
1. ข้อกำหนด ซึ่งเน้นผลการดำเนินการ 18 หัวข้อ
2. แนวทางการให้คะแนน อธิบายถึงมิติต่าง ๆ ของการตรวจ
ประเมิน ได้แก่ กระบวนการและผลลัพธ์
การตรวจประเมินจะช่วยให้องค์กรทราบจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุงตามข้อกำหนดทั้ง 18 หัวข้อ และตามระดับการพัฒนา
ของกระบวนการและผลการดำเนินการที่กำหนดไว้ในแนวทางการให้
คะแนน

สำนักการแพทย์

TQA

HA
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MSD. Family

รั้วสำนักการแพทย
สำนักการแพทย์
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กรุงเทพมหานครรวมกับ รถไฟฟาบีทีเอส

จัดรณรงคเพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ จับมือร่วมกับ รถไฟฟ้า
บีทีเอส จัดโครงการรณรงค์สวมหน้ากาก มือสะอาด ปลอดภัยจาก
ไข้หวัดใหญ่ 2009 โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุ ง เทพมหานคร พญ.มาลิ นี สุ ข เวชชวรกิ จ รองผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมด้วย นาย
พีระพงษ์ สายเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และคณะผู้บริหาร
สำนั ก การแพทย์ ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การรณรงค์ เ พื่ อ ลดการแพร่
กระจายของเชื้ อ โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ จึ ง ได้ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ระบบขนส่ ง

2009

มวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS โดยคุณคีรี กาญจนพาสน์
ประธานการบริหารฯ จัดโครงการสวมหน้ากาก มือสะอาด ปลอดภัย
จากไข้หวัดใหญ่ 2009 และเผยแพร่วิธีป้องกันการติดโรคดังกล่าว โดย
จัดให้มีการรณรงค์การใช้ผ้าปิดจมูกและปาก เมื่ออยู่ในที่ชุมชน พร้อม
ทั้งใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดมือ ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ประตูทางเข้า
-ออก สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้ง 23 สถานี ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการ
รณรงค์ดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส
(สถานีสยาม) ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก

