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บรรณาธิการทักทาย
นพ.เกรียงไกร ตัง้ จิตรมณีศกั ดา
ผู้อำ� นวยการกองวิชาการ
ส�ำนักการแพทย์ กรุ งเทพมหานคร

สารบัญ
ปี ที่ 9 เล่ มที่ 4 ปี งบประมาณ 2558

รายงานพิเศษ :
ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กับการเตรียมความพร้อมปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์
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โลกนวัตกรรม :
หัวออกซิเจนสองหัว Flow Meter 2 in 1

สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นสารส�ำนักการแพทย์ ฉบับล่าสุดมาแล้วครับ สารฉบับนี้
อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวดีๆ ที่น่าภาคภูมิใจของชาวส�ำนักการแพทย์ เริ่มด้วยการ
ปฏิบัติการทางการแพทย์ในวันแห่งประวัติศาสตร์ในการร่วมใจกันของคนไทย
ร่วมปัน่ จักรยาน “Bike for Mom ปัน่ เพือ่ แม่” นวัตกรรม “หัวออกซิเจนสองหัว”
ช่วยเพิ่มความสะดวกกับผู้ป่วย ร่วมชื่นชมโรงพยาบาลตากสินกับรางวัลชนะการ
ประกวดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีผลการด�ำเนินงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนา
ระบบเครือข่ายบริการฝากครรภ์เพือ่ ครรภ์คณ
ุ ภาพ พร้อมพบโครงการ “แคมป์วยั ใส
ใส่ใจสุขภาพ” มุ่งมั่นให้ความรู้นักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น การเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ร่างกายและจิตใจจากวัยใสสูว่ ยั รุน่ การป้องกันการตัง้ ครรภ์ และการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์
อีกไม่นานเกินรอศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกส�ำนักการแพทย์ ก็จะได้
ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ที่จะก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสู่การเรียน
การสอนในโรงพยาบาลสังกัดส�ำนักการแพทย์ มาเรียนรูก้ ารเตรียมพร้อมสูก่ ารเรียน
ชัน้ คลินกิ ของนักศึกษาแพทย์ และพบกับโครงการวิจยั หลายๆ โครงการบางครัง้ ก็ตอ้ ง
ผ่านการทดลองกับตนเองบ้างอย่างไร? เล่มนี้มีค�ำตอบ เปิดแล้ว APAGE Center
ส�ำหรับศูนย์สาขาผ่าตัดผ่านกล้องระดับเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกในไทย โดยความ
ร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมกับ สมาคมผ่าตัดผ่านกล้องระดับ
เอเชียแปซิฟกิ “โรคหัวใจภัยคุกคามชีวติ ทีค่ ณ
ุ ช่วยได้” พบได้ในคอลัมน์การแพทย์
ฉุกเฉิน
สุดท้ายไปพักผ่อนกับเมืองฟลอเรนซ์ ดินแดนที่ต้องตกหลุมรักด้วยบรรยากาศ
สุดแสนโรแมนติค แนะน�ำเมนูสุขภาพในความหมายของอาหารคลีน และปิดท้าย
ด้วยกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์สำ� นักการแพทย์ การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และการประกวด
กองเชียร์ ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพดี มีน�้ำใจ ก้าวไกลสู่ความส�ำเร็จ “Strong Spirit
Success Together” ฉบับนีต้ อ้ งขอลาไปก่อนนะครับ

รางวัลคุณภาพ :
โรงพยาบาลตากสินกับรางวัลเกียรติยศ
แห่งความภาคภูมใิ จ ชนะเลิศโรงพยาบาลแม่ขา่ ยดีเด่น

8

แพทยศาสตรศึกษา :
เตรียมพร้อมสูก่ ารเรียนชัน้ คลินกิ ของนักศึกษาแพทย์
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วิจยั และพัฒนา :
การทดลองกับตนเอง
ชมรมจริยธรรมวิจยั ในคนในประเทศไทย

ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการแพทย์
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการแพทย์

บรรณาธิการ :
นายเกรียงไกร ตัง้ จิตรมณีศกั ดา

ผูอ้ ำ� นวยการกองวิชาการ

กองบรรณาธิการ :
นางสมพร คุม้ แคว้น
นางสาวพรเพ็ญ จ�ำรูญรัตน์
นางภัททนัยน์ ขวัญอยู่
นางสานันท์ เสรีประยูร
นางสาวปิยรัตน์ พรรณรังษี
นางสาวสุพรรณี พูนเพิม่ สุขสมบัติ
นางฉวีวรรณ สรรพมงค์
นางสาวรุง่ กานต์ เรืองโรจน์
นางสกุณา เนียมเงิน
นางสาวรพีภทั ร ลัทธิ
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นายภัคพงศ์ คงชาตรี

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
นักวิชาการสถิตชิ ำ� นาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ (ช่วยราชการ)
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ (ช่วยราชการ)
เจ้าหน้าทีร่ ะบบงานคอมพิวเตอร์
นักประชาสัมพันธ์
นักประชาสัมพันธ์
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ส่งเสริมสุขภาพ :
พาวัยใส ผ่านภัยวิกฤติ โรงพยาบาลตากสิน
ข่าวสารสุขภาพ :
กทม. เปิดศูนย์สาขาผ่าตัดผ่านกล้อง
ระดับเอเชียแปซิฟกิ ครัง้ แรกในไทย
การแพทย์ฉกุ เฉิน :
โรคหัวใจภัยคุกคามชีวติ ทีค่ ณ
ุ ก็ชว่ ยได้
เรือ่ งราวรอบโลก :
ลืมหัวใจ...ไว้ทฟี่ ลอเรนซ์

รัว้ ส�ำนักการแพทย์ :
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กิน อยู่ สุขภาพ :
กินคลีน กินง่ายได้ประโยชน์
ประมวลภาพกิจกรรม :

ทีป่ รึกษา :
นายสามารถ ตันอริยกุล
นายสุรนิ ทร์ กูเ้ จริญประสิทธิ์
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ต้องการให้ขอ้ เสนอแนะ ถามปัญหา หรือแสดงความคิดเห็น ส่งไปที.่ ..
บรรณาธิการ Healthy Bangkok กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 514 ถนนหลวง แขวง/เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2622-9249 , 0-2225-1338 ต่อ 3246
โทรสาร 0-2221-6029 , 0-2224-2969
www.msdbangkok.go.th
www.facebook.com/msdbangkok
www.twitter.com/MSD_Bangkok
E-mail : pr_msdbangkok@hotmail.com

ส�ำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
กับการเตรียมความพร้อมปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์

เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นวันแห่งประวัตศิ าสตร์ในการร่วมใจของประชาชนชาวไทย ร่วมปัน่ จักรยาน “Bike for Mom
ปัน่ เพือ่ แม่”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา (12 สิงหาคม 2558)
เส้นทางเริม่ ต้นจากลานพระราชวังดุสติ ถึงกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ รวมระยะทางไป – กลับ 43 กม. โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานจะจัดขึน้ เพือ่ ให้ขา้ ราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทัง้ ประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ อีกทัง้ เพือ่ เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และเพือ่ ให้ประชาชนได้มสี ขุ ภาพ
ร่างกายทีด่ ี สมบูรณ์ แข็งแรง
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยการเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทางการแพทย์
แบ่งเป็นจุดบริการทางการแพทย์ 4 กลุม่ ภารกิจ
1. ภารกิจอ�ำนวยการและบริหารจัดการ ได้แก่ กองอ�ำนวยการร่วมของงานกิจกรรม Bike for Mom กองอ�ำนวยการร่วมของกรุงเทพมหานคร
2. ภารกิจดูแลทางการแพทย์ส�ำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมก่อนเข้าขบวนปั่นจักรยาน (บริเวณจุดจอดจักรยาน 4 จุด และระหว่างหยุดพัก
รวมทัง้ ระหว่างกิจกรรมภาคกลางคืนในสนามเสือป่า โดยจุดทีผ่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมพักรอเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ 4 จุด
3. ภารกิจดูแลทางการแพทย์สำ� หรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมขณะปัน่ จักรยานในเส้นทาง ประกอบด้วย
		 3.1 ทีมแพทย์จกั รยาน ปัน่ ตามขบวน
		 3.2 ทีมล�ำเลียงน�ำส่ง/ทีมส่งกลับ ได้แก่ ทีมหน่วยแพทย์/รถพยาบาลประจ�ำจุดตามเส้นทางผ่านของขบวนจักรยาน จ�ำนวน 50 จุด
4. ภารกิจการดูแลทางการแพทย์ในสถานพยาบาล
พืน้ ทีจ่ กั รยานจอด C1
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กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการโรงพยาบาลในสังกัด และ
โรงพยาบาลต่างๆ เตรียมความพร้อมและส�ำรองเตียงผูป้ ว่ ย

ความรับผิดชอบในการสัง่ การ

ในกิจกรรม Bike for Mom นี้ ในทีป่ ระชุมการเตรียมการ
ด้านการแพทย์ได้มกี ารแบ่งพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบเพือ่ การบริหารจัดการ
ออกเป็น 3 พืน้ ทีด่ งั นี้ (การสัง่ การ แผนเอราวัณ 1)
พืน้ ที่ 1 : จากบริเวณจุดเริม่ ต้น (จุด Start) ถึงบริเวณทางรถไฟ
แยกเสาวนีย์
กทม.โดยส�ำนักการแพทย์รบั ผิดชอบและสัง่ การ
		
ทางการแพทย์
พืน้ ที่ 2 : ตั้งแต่ทางรถไฟแยกเสาวนีย์ ถึงมหาวิทยาลัย
		
เกษตรศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลราชวิถี รับผิดชอบ
		
และสัง่ การ
พืน้ ที่ 3 : ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึง กองพัน
		
ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (ร.11 ร.อ.)
โรงพยาบาลภูมพิ ล และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
รับผิดชอบและสัง่ การ

บทบาทด้านการแพทย์ของส�ำนักการแพทย์
กรุงเทพมหานคร

เตรียมการด้านการแพทย์ดงั นี้
1. จัดบุคลากรประจ�ำกองอ�ำนวยการร่วมของกิจกรรม
Bike for Mom และจัดทีมแพทย์ประจ�ำกองอ�ำนวยการร่วมของ
กรุงเทพมหานคร
2. ประสานจัดทีมดูแลทางการแพทย์สำ� หรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ก่อนเข้าขบวนปัน่ จักรยานบริเวณจุดจอด C1 (ลานพระราชวังดุสติ )
จนภารกิจภาคกลางคืนในสนามเสือป่าเสร็จสิน้
3. ประสานจัดทีมดูแลทางการแพทย์สำ� หรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมขณะปัน่ จักรยานในเส้นทาง โดยช่วยเหลือล�ำเลียงน�ำส่งผูเ้ จ็บป่วย/บาดเจ็บ
ขณะปัน่ จักรยานตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้น ตามถนนศรีอยุธยาจนถึงแยกเสาวนีย์
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4. เตรียมพร้อมโรงพยาบาลในสังกัดส�ำนักการแพทย์ทุกแห่งในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและส�ำรองเตียงไว้ร้อยละ 10 และประสาน
โรงพยาบาลใกล้เคียงเตรียมพร้อมรับดูแลผูเ้ จ็บป่วยจากกิจกรรม Bike for Mom

การจัดชุดปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ในกิจกรรม Bike for Mom

จุดอ�ำนวยการร่วมกองทัพภาคที่ 1 ศูนย์บริการการแพทย์ฉกุ เฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ส�ำนักการแพทย์เข้าร่วม (ผอ.ศูนย์เอราวัณ)
จุดกองอ�ำนวยการร่วมกรุงเทพมหานคร ได้จดั หน่วยแพทย์ประจ�ำกองอ�ำนวยการร่วมตามจุดต่างๆ ทัง้ 4 จุด รวม 4 ทีม ได้แก่
จุด 1 สวนอัมพร : หน่วยแพทย์กชู้ พี โรงพยาบาลกลาง
จุด 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ (ร.1 ร.อ.) : หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ โรงพยาบาลผูส้ งุ อายุบางขุนเทียน
จุด 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : หน่วยแพทย์กชู้ พี โรงพยาบาลตากสิน
จุด 4 กองพันทหารราบที่ 11 (ราบ.11) : หน่วยแพทย์กชู้ พี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
การจัดชุดปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครรับผิดชอบในกิจกรรม Bike for Mom
1. หน่วยแพทย์กชู้ พี ส�ำนักการแพทย์
จ�ำนวน 11 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 33 คน
2. หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ส�ำนักการแพทย์
จ�ำนวน 12 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 48 คน
3. หน่วยปฐมพยาบาล ส�ำนักอนามัย
จ�ำนวน 2 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 6 คน
4. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
จ�ำนวน 2 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 8 คน
5. โรงพยาบาลสมเด็จพระปิน่ เกล้า
จ�ำนวน 2 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 8 คน
6. สภากาชาดไทย
จ�ำนวน 1 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 6 คน
7. โรงพยาบาลเอกชน 4 แห่ง แห่งละ 1 ทีม
จ�ำนวน 4 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 12 คน
8. หน่วยกูช้ พี ขัน้ พืน้ ฐาน (มูลนิธ)ิ
จ�ำนวน 5 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 15 คน
9. อาสากูช้ พี
จ�ำนวน 4 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 8 คน
			 รวมทัง้ สิน้
จ�ำนวน 43 ทีม
เจ้าหน้าทีร่ วม 144 คน

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ผู้บาดเจ็บจ�ำนวนมาก อาจใช้แผนเอราวัณ 2/3 แล้วแต่กรณี โดยการสั่งการที่กองอ�ำ นวยการร่วม
(กองทัพภาคที่ 1) ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์เอราวัณ ร่วมด�ำเนินการ
สุดท้ายนี้ ส�ำนักการแพทย์ ขอขอบคุณผู้ร่วมประสานงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และมูลนิธิอาสา ที่ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินได้รวมใจเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ�ำนวนมาก ได้สร้างความประทับใจและประจักษ์แก่ทั้งคนไทยและทั่วโลกให้ได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถทีท่ รงเป็นเสมือน “แม่ของแผ่นดิน” และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์.
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โลกนวัตกรรม
นายภิรมย์ เตียงพลกรัง
พนักงานทั่วไป ระดับ บ.1
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลกลาง

หัวออกซิเจนสองหัว
Flow Meter 2 in 1

ความภาคภูมใิ จ รางวัลเกียรติคณ
ุ เข็มเชิดชูเกียรติ (ช้างทองค�ำ) กับบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี 2558 ด้วยผลงาน
นวัตกรรม “หัวออกซิเจนสองหัว” สร้างสรรค์คดิ ค้นโดย นายภิรมย์ เตียงพลกรัง ต�ำแหน่งพนักงานทัว่ ไป ระดับ บ.1
กลุม่ งานศัลยกรรม โรงพยาบาลกลาง
มนุ ษ ย์ ต ้ อ งการก๊ า ซออกซิ เ จนเพื่ อ การด� ำ รงชี วิ ต
ในบรรยากาศมีกา๊ ซออกซิเจนอยูป่ ระมาณร้อยละ 21 เป็นก๊าซ
ทีป่ ระกอบด้วย โมเลกุลเล็กๆ เคลือ่ นไหวตลอดเวลา มีนำ�้ หนัก
มากกว่าอากาศเล็กน้อย เป็นก๊าซใส ไม่มีกลิ่น ไม่ติดไฟ
แต่ช่วยให้ไฟติด ก๊าซออกซิเจนเป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับมนุษย์
ในการด�ำรงชีวติ สามารถเข้าสูร่ า่ งกายได้โดยการหายใจเข้าไป
ด้วยการท�ำงานของกลไกของระบบประสาทและระบบสารเคมี
ถ้าร่างกายมีภาวะพร่องออกซิเจนในเลือด (Hypoxia) หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขโดยการให้ก๊าซออกซิเจนจะส่งผลให้เซลล์
พร่องก๊าซออกซิเจน (Hypoxia) การแลกเปลีย่ นก๊าซออกซิเจน
กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปอดส่งผลกระตุ้นการท�ำงาน
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ของศูนย์ควบคุมการหายใจเพิม่ ขึน้ กล้ามเนือ้ หายใจท�ำงานมากขึน้ ก๊าซออกซิเจนไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ต่างๆ ลดลง กล้ามเนือ้ หัวใจ
ท�ำงานเพิ่มขึ้น อวัยวะที่มีผลก่อน คือ สมอง เพราะทนต่อการขาดก๊าซออกซิเจนได้น้อย สมองขาดก๊าซออกซิเจน 7-10 นาที
สมองจะถู ก ท� ำ ลายจนไม่ ส ามารถคื น สู ่ ส ภาวะปกติ ไ ด้ อี ก หากเซลล์ ร ่ า งกายพร่ อ งก๊ า ซออกซิ เ จนอย่ า งรุ น แรงจนเซลล์
ขาดก๊าซออกซิเจน (Anoxia) อัตราเมตาบอลิซมึ ของเซลล์ลดลง เซลล์เริม่ ตาย ผูป้ ว่ ยถึงแก่ความตายได้
จากการได้พบเห็นผูป้ ว่ ยทีม่ านอนรักษาอาการป่วยในโรงพยาบาลกลาง ขาดความสะดวกสบายในการดูแลรักษาพยาบาล
ตัวอย่าง เช่น ผู้ป่วยที่มารักษาต้องให้ออกซิเจน ด้วยจ�ำนวนผู้ป่วยที่มีจ�ำนวนมาก แต่จุดที่ให้ออกซิเจนมีจ�ำนวนไม่เพียงพอ
ต่อผูป้ ว่ ย ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยจึงไม่คอ่ ยได้รบั ความสะดวกสบายเท่าทีต่ อ้ งการ และยังต้องคอยแบ่งปันให้เพือ่ นผูป้ ว่ ยทีม่ านอนรักษา
ที่อยู่ใกล้ๆกัน การที่ใช้หัวปรับอัตราการไหลของออกซิเจน (Flow Meter) หัวเดียวต่อการให้บริการเตียงคนไข้สองเตียงนั้น
ท�ำให้เกิดการดูแลที่ล�ำบากมากขึ้น เพราะว่าเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลต้องมาคอยเปลี่ยนสลับหัวต่อของเครื่องให้ออกซิเจนนั้น
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยเกิดความไม่สะดวกสบาย จึงเป็นทีม่ าของผลงานนวัตกรรม “หัวออกซิเจนสองหัว”

“ในตอนแรกที่ท�ำก็ไม่ได้คิดอะไร คิดอย่างเดียวว่าจะช่วยผู้ป่วยที่เข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาลกลาง ให้ได้รับ
ความสะดวกสบายได้อย่างไร เพราะว่าการทีใ่ ช้หวั ปรับอัตราการไหลเวียนออกซิเจน (Flow Meter) หัวเดียวต่อการให้บริการเตียง
คนไข้สองเตียงนัน้ ท�ำให้คนไข้เกิดความกังวลหรือเกิดความไม่สะดวกสบายขึน้ จึงได้คดิ ค้นนวัตกรรมนีข้ นึ้ มาแล้วน�ำมาลองใช้
งานจริง ผลปรากฏว่าผูป้ ว่ ยได้รบั ความสะดวกสบายและพอใจมาก ส่วนเจ้าหน้าทีห่ รือพยาบาลยังสามารถให้การดูแลและบริการ
งานด้านอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้ ด้วย”
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รางวัลคุณภาพ
นางผ่ องศรี สวยสม
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
ฝ่ ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน กับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมใิ จ
ชนะเลิศโรงพยาบาลแม่ขา่ ยดีเด่น

ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการฝากครรภ์เพือ่ ครรภ์คณ
ุ ภาพ
จัดโดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร

งานอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญในครอบครัว ซึง่ ทุกครอบครัว
จะต้องได้รับเริ่มต้นตั้งแต่การฝากครรภ์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้หญิงตั้งครรภ์ดูแลสุขภาพตนเอง
ให้แข็งแรงปราศจากภาวะแทรกซ้อน คลอดบุตรได้โดยทีท่ ารกแข็งแรงสมบูรณ์และมีพฒ
ั นาการ
สมวัย ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ได้เห็นความส�ำคัญดังกล่าว
จึงจัดโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการฝากครรภ์เพื่อครรภ์คุณภาพ การจัดท�ำคู่มือและ
แนวทางการฝากครรภ์เพือ่ ครรภ์คณ
ุ ภาพ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2556 เป็นต้นมา
ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงพยาบาลตากสินเป็นโรงพยาบาลแม่ขา่ ย มีลกู ข่าย
17 แห่ง คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 42, 47, 54, 59, 62,
สถานพยาบาลนันอา, คลินกิ เวชกรรมทุง่ ครุ, วพ.คลินกิ การแพทย์, อิสรภาพคลินกิ เวชกรรม และนาหลวงคลินกิ เวชกรรม
โดยปีงบประมาณ 2558 นี้ โรงพยาบาลตากสินได้รบั เชิญให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการฝากครรภ์ เพือ่ ครรภ์คณ
ุ ภาพ
เป็นโรงพยาบาลแม่ขา่ ย มีลกู ข่ายทัง้ หมด 7 แห่ง คือ วพ.คลินกิ การแพทย์, สถานพยาบาลนันอาคลินกิ เวชกรรมทุง่ ครุ, นาหลวงคลินกิ
เวชกรรม, อิสรภาพคลินกิ , เรือพระร่วงสหคลินกิ , งามเจริญคลินกิ เวชกรรม
หน้าทีข่ องโรงพยาบาลแม่ขา่ ยหลักๆ คือ เป็นพีเ่ ลีย้ งและพัฒนางานในคลินกิ ชุมชนอบอุน่ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้หญิงตัง้ ครรภ์
มีสขุ ภาพแข็งแรง หากมีภาวะแทรกซ้อนจะได้รบั การดูแลและรักษาอย่างทันท่วงที กิจกรรมทีเ่ น้นคือ จัดประชุมคลินกิ อบอุน่ โดยเน้น
วิชาการและการสือ่ สารซึง่ กันและกัน ไปเยีย่ มให้คำ� ปรึกษาทีค่ ลินกิ ขณะเดียวกันจะมีการรับ – ส่ง หญิงตัง้ ครรภ์มารับการตรวจรักษา
อีกหนึ่งกิจกรรมส�ำคัญ คือ โรงเรียนพ่อแม่ ที่มีการพัฒนาบูรณาการ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เน้นให้ครอบครัวและสามีมีส่วนร่วม พร้อมส่ง
รายงานการด�ำเนินงานเป็นระยะตามทีก่ ำ� หนด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลตากสินได้รับการประเมินตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รับค�ำชื่นชมกับผลงานที่ด�ำเนินการ และได้รับฟังข้อคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนางาน
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ เป็นโจทย์ทที่ า้ ทายต่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป กล่าวคือ ท�ำอย่างไรให้สามีหญิงตัง้ ครรภ์มาเข้าร่วมอบรมในโรงเรียนพ่อแม่
มากขึ้น และการท�ำให้หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ใหม่ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลตากสิน
ได้เริม่ ด�ำเนินการแล้ว และอยูร่ ะหว่างการติดตามผลงาน โดยมีตวั ชีว้ ดั เพือ่ การพัฒนาทีต่ อ้ งติดตามเป็นระยะๆ ต่อไป
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กิจกรรมด�ำเนินการ ประกอบด้วย
1. รับ – ส่งต่อ หญิงตั้งครรภ์รายใหม่ทุกราย (จาก ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกที่ไม่มีสูติแพทย์) มาพบแพทย์/พยาบาล
ทีโ่ รงพยาบาลตากสิน เพือ่ ประเมินคัดกรองค้นหาปัญหา ความเสีย่ งและให้การดูแลรักษาต่อเนือ่ ง กรณีไม่พบความเสีย่ งอาจส่งกลับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข /คลินกิ เดิมและดูแลต่อเนือ่ ง
2. จัดประชุมวิชาการให้กบั ลูกข่าย ปีละ 2 ครัง้ เป็นการเพิม่ พูนความรู้ สร้างสัมพันธภาพระหว่างโรงพยาบาลแม่ขา่ ยและลูกข่าย
3. เยีย่ มคลินกิ ลูกข่ายทุกแห่ง ปีละ 2 ครัง้ เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพให้ลกู ข่าย
4. สร้างระบบการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลแม่ขา่ ยและลูกข่าย

ผลของความส�ำเร็จ
คือรางวัลเกียรติยศของโรงพยาบาลตากสิน ที่ทีมงานภาคภูมิใจชนะการประกวดเป็น
โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีผลการด�ำเนินงานดีเด่น ตามโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการ
ฝากครรภ์เพือ่ ครรภ์คณ
ุ ภาพ

จุดเด่นของการพัฒนา
1. การท� ำ งานเป็ น ที ม ที่ เ ข้ ม แข็ ง จะช่ ว ยให้ ป ระสบ
ความส�ำเร็จอย่างรวดเร็ว การมีเป้าหมายที่ชัดเจน การเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ และน�ำข้อมูลที่ได้มาทบทวนความส�ำเร็จ หากคิดว่ายังไม่ประสบความส�ำเร็จ จะต้องน�ำกลับมาทบทวน
และพัฒนา
2. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะยุคโลกาภิวัฒน์ ทุกวันนี้โลกหมุนไม่หยุดนิ่ง กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ก็เช่นกัน จะต้องมี
การพัฒนาให้ทันสมัย ในส่วนของโรงเรียนพ่อแม่ที่โรงพยาบาลตากสิน เป็นต้นแบบน�ำร่องของส�ำนักการแพทย์ เป็นที่เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงานของโรงพยาบาลอืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ผู ้ เ ขี ย นเป็ น ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในที ม ที่ ไ ด้ น� ำ เสนอผลงานนี้ ซึ่ ง ผลจากความส� ำ เร็ จ ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า น
ประกอบด้วย หัวหน้ากลุม่ งานสูต-ิ นรีเวชกรรม สูต-ิ นรีแพทย์ ทีมงานเวชศาสตร์มารดาและทารก รวมทัง้ บุคลากรในคลินกิ อบอุน่ ทุกท่าน
ทีใ่ ห้ความร่วมมือ จนประสบความส�ำเร็จในครัง้ นี้ ซึง่ พวกเราจะจับมือกันก้าวเดินต่อไป
โดยมีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน คือ หญิงตัง้ ครรภ์มสี ขุ ภาพแข็งแรง ทารกมีพฒ
ั นาการทีด่ เี ติบโต
เป็นคนไทยทีเ่ ข้มแข็งต่อไป
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แพทยศาสตรศึกกษา
นางณิชาภา บุญจันทร์
นักวิชาการศึกษา
กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์

เตรียมพร้อมสูก่ ารเรียนชัน้ คลินกิ ของนักศึกษาแพทย์
อีกไม่นานเกินรอศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ ส�ำนักการแพทย์ จะได้ตอ้ นรับนักศึกษาแพทย์ ทีจ่ ะก้าวออกจากรัว้ มหาวิทยาลัย
แม่ฟา้ หลวง แหล่งเรียนรูช้ นั้ ปรีคลินกิ (นักเรียนแพทย์ชนั้ ปีที่ 1-3) สูก่ ารเรียนชัน้ คลินกิ (นักเรียนแพทย์ชนั้ ปีที่ 4-6) เมือ่ ขึน้ เรียนในชัน้ คลินกิ
นักศึกษาจะต้องเรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ยจริง การเรียนการสอนท�ำในโรงพยาบาลแผนกละ 1-10 สัปดาห์ ระยะเวลาของการขึน้ เรียนขึน้ อยูก่ บั
ปริมาณเนือ้ หาทีต่ อ้ งเรียนรูใ้ นการเรียนชัน้ คลินกิ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนโดยการบรรยายหรืออภิปรายในชัน้ เรียนแล้ว นักศึกษา
ยังจะได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบดูแลผูป้ ว่ ยจ�ำนวนหนึง่ ด้วย โดยค่อยๆเพิม่ ระดับความรับผิดชอบขึน้ ตามความสามารถในแต่ละชัน้ ปี
(ผูป้ ว่ ยแต่ละรายจะมีแพทย์รบั ผิดชอบดูแลเกีย่ วกับการรักษาพยาบาลอยูแ่ ล้ว นักศึกษาแพทย์จะได้รบั มอบหมายให้รว่ มอยูใ่ นทีมดูแล
ผูป้ ว่ ย และท�ำหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายโดยอยูใ่ นก�ำกับของแพทย์ประจ�ำบ้านทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยรายนัน้ ) ทัง้ นี้ เพือ่ ฝึกฝนการท�ำงานและปลูกฝัง
การรับผิดชอบให้กบั นักศึกษา
นักศึกษาจะต้องซักประวัตติ รวจร่างกายผูป้ ว่ ยในความรับผิดชอบโดยละเอียด ศึกษาโรคของผูป้ ว่ ย รวมทัง้ การรักษาทีเ่ หมาะสม
เขียนรายงานผูป้ ว่ ย น�ำเสนอรายงานผูป้ ว่ ยต่ออาจารย์และร่วมอภิปราย รวมทัง้ ตอบค�ำถามเกีย่ วกับผูป้ ว่ ย นอกจากนัน้ นักศึกษายังต้อง
อยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้อาการแรกรับของผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาล เรียนรู้อาการที่เป็น
กรณีฉกุ เฉิน และฝึกฝนความรับผิดชอบให้กบั นักศึกษา

การปฎิบตั ติ นในการเรียนชัน้ คลินกิ
การเรียนในชัน้ คลินกิ จ�ำเป็นต้องมีความสามารถในการปรับตัวสูง มีความอดทน อดกลัน้ ไม่ยอ่ ท้อต่อความยากล�ำบาก มีวฒ
ุ ภิ าวะ
ทางอารมณ์สงู จึงจะประสบความส�ำเร็จ ในการเรียนชัน้ คลินกิ และสามารถด�ำเนินชีวติ เป็นแพทย์ตอ่ ไปได้อย่างมีความสุข ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก
การเรียนและการฝึกฝนเพือ่ พัฒนาตนเองให้เป็นแพทย์ทดี่ จี ำ� เป็นต้องผ่านกระบวนการ การหล่อหลอมทีท่ ำ� ให้เกิดความกดดันทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ ลักษณะการฝึกฝนทางวิชาชีพนี้เป็นส่วนผสมของทั้งศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์และศิลปะในการตัดสินใจ มีเนื้อหาวิชา
ทีต่ อ้ งเรียนจ�ำนวนมาก ต้องติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ทรี่ วดเร็ว ต้องฝึกฝนทักษะในการสร้างความสัมพันธ์และติดต่อสือ่ สาร
กับผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน ต้องผ่านการฝึกฝนที่เน้นความรับผิดชอบมากเป็นพิเศษ ต้องได้รับการฝึกให้ค�ำนึงถึงผู้ป่วยก่อน
ความสะดวกความสุขสบาย หรือความต้องการของตนเอง
สิง่ ทีน่ กั ศึกษาจะต้องเรียนรูแ้ ละฝึกฝนในการเรียนชัน้ คลินกิ ประกอบด้วย
1. ความรูเ้ ชิงทฤษฎีเกีย่ วกับ
 โรคและภาวะคุกคามทางสุขภาพต่างๆในทุกแง่มมุ ทัง้ สาเหตุ กลไกทางพยาธิสรีรวิทยา การวินจิ ฉัย การรักษา การฟืน้ ฟู
		 สภาพผูป้ ว่ ย การป้องกัน ฯลฯ
 ระบบบริการด้านสาธารณสุขของประเทศ
2. ทักษะต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อวิชาชีพ ได้แก่
 ทักษะในการซักประวัตแิ ละตรวจร่างกายผูป้ ว่ ย
 ทักษะในการท�ำหัตถการต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานแพทยสภา เช่น เจาะเลือด ให้สารน�ำ้ ทางเส้นเลือด ฉีดยา ท�ำแผล ท�ำคลอด
		 ท�ำผ่าตัดเบือ้ งต้น ฯลฯ
 ทักษะในการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ – อุจจาระ ตรวจเสมหะ หรือหนอง
		 เพือ่ ย้อมหาเชือ้ เป็นต้น
 ทักษะในการสือ่ สารกับผูป้ ว่ ยและญาติในการให้คำ� แนะน�ำ ค�ำอธิบายหรือสอบถามข้อมูล
 ทักษะในการจดบันทึกรายงานผูป้ ว่ ย
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 ทักษะในการเชือ่ มโยงข้อมูล คิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล แก้ไขปัญหาผูป้ ว่ ยได้อย่างเป็นระบบ
 ทักษะในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ ให้งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายลุลว่ งและบรรลุวตั ถุประสงค์โดยราบรืน่
 ทักษะในการจัดการความเครียด และควบคุมอารมณ์ของตนเอง รวมทั้งการควบคุมสถานการณ์เมื่อผู้ป่วยหรือญาติ
		 เกิดปัญหาด้านอารมณ์
3. ทัศนคติและบุคลิกภาพทีเ่ หมาะสมต่อวิชาชีพ ประกอบด้วย
 จิตใจเมตตา กิรยิ าอ่อนโยน รูจ้ กั เห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ ยินดีชว่ ยเหลือผูอ้ นื่ อย่างเต็มใจ
 ความรักในวิชาชีพยินดีเสียสละความสุขของตนเองเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ย
 กระตือรือร้นในการแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมโดยไม่หยุดนิง่ ติดตามความก้าวหน้าและเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านวิชาการ สังคม
		 สิง่ แวดล้อม
 รูก้ าลเทศะ และมีมารยาทอันงาม
 การแต่งกายทีส่ ภุ าพและเหมาะสมกับวิชาชีพ สะอาดสะอ้าน ไม่หวือหวาเกินไป
 บุคลิกภาพมัน่ คง อบอุน่ ใจเย็น เป็นทีพ่ งึ่ แก่ผอู้ นื่ ได้ อารมณ์ มัน่ คงไม่วบู วาบเกินไป
จะเห็นได้วา่ มีเรือ่ งมากมายทีต่ อ้ งเรียนรูแ้ ละฝึกฝนในชัน้ คลินกิ การทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จได้จงึ ต้องอาศัยทัง้ ใจรัก ความขยัน
ความพยายาม ความอดทน ฯลฯ วิธกี ารเตรียมการเพือ่ เรียนในชัน้ คลินกิ อย่างมีความสุขและประสบความส�ำเร็จ ได้แก่
1. เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เนื่องจากการเรียนในชั้นคลินิกนักศึกษาต้องเรียนหนัก ต้องอยู่เวรนอกเวลาราชการ
ต้องสัมผัสหรือใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยทีอ่ าจป่วยด้วยโรคติดเชือ้ ทีต่ ดิ ต่อได้งา่ ย ดังนัน้ นักศึกษาจึงควรมีรา่ งกายสมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่ว
ไม่เจ็บป่วยง่าย ในกรณีทไี่ ม่มภี มู คิ มุ้ กันต่อไวรัสตับอักเสบบีหรือไม่เคยเป็นอีสกุ อีใสมาก่อน การฉีดวัคซีนจะช่วยลดโอกาสของการติดเชือ้
เหล่านีใ้ นระหว่างเรียนชัน้ คลินกิ ลงได้
2. เตรียมพร้อมทางด้านจิตใจ การที่จะเรียนในชั้นคลินิกได้อย่างดีจะต้องมีใจรักในวิชาชีพเป็นพื้นฐาน มีความตั้งใจจริง
ใส่ใจต่อผูอ้ นื่ มีเมตตาและเห็นอกเห็นใจผูอ้ นื่ จึงจะเป็นแรงผลักดันให้สามารถอดทนต่อแรงกดดันทีต่ อ้ งเผชิญได้ นอกจากนัน้ ยังต้องมี
ความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจสูง ปรับตัวได้ดีไม่มีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่น ท�ำงานเป็นทีมได้ดี ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของคนอืน่ มีจติ ใจเปิดกว้างพร้อมทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น การฝึกฝนตนเองให้มลี กั ษณะนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์
ดังกล่าวต้องอาศัยการบ่มเพาะอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน
3. เตรียมพร้อมความรูพ
้ นื้ ฐาน การเรียนในชัน้ คลินกิ ต้องอาศัยความรูจ้ ากชัน้ ปรีคลินกิ เป็นพืน้ ฐานในการเรียนรู้ ท�ำความเข้าใจ
ให้กระจ่างเป็นอย่างมาก นิสติ ควรให้ความใส่ใจและตัง้ ใจศึกษาวิชาในชัน้ ปรีคลินกิ มาเป็นอย่างดี พึงระลึกเสมอว่าการเรียนในชัน้ คลินกิ
เปรียบเสมือนการสร้างส่วนตัวตึก ซึง่ หากปราศจากความรูพ้ นื้ ฐานทางปรีคลินกิ อันเป็นเสมือนฐานรากและเสาเข็ม แล้วย่อมไม่แข็งแกร่ง
ขาดความมั่นคง และไม่สามารถต่อเติมให้กว้างขวางหรือสูงยิ่งขึ้นได้ นักศึกษาควรทบทวนความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องก่อนขึ้นเรียน
ในชัน้ คลินกิ เมือ่ ติดขัดควรค้นคว้าและทบทวนอย่างสม�ำ่ เสมอ
4. เตรียมพร้อมด้านทักษะทีจ่ ำ� เป็น ทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการเรียนในชัน้ คลินกิ ซึง่ จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จในการเรียน ได้แก่
 ทักษะในการรวบรวมข้อมูลและตัง้ ค�ำถาม
 ทักษะในการอ่านหนังสือและจับประเด็นทีส่ ำ� คัญ
 ทักษะในการน�ำเสนอข้อมูลทัง้ โดยการพูด หรือ การเขียน
 ทักษะในการค้นคว้าหาข้อมูลเพิม่ เติม เช่น การใช้หอ้ งสมุด การค้นฐานข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ การค้นข้อมูลจาก Internet
		 เป็นต้น
 ทักษะในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับผูอ้ นื่
 ทักษะในการท�ำงานเป็นทีม ร่วมมือกับผูอ้ นื่ ในการท�ำงานและการเรียน
 ทักษะในการควบคุมอารมณ์ และการบังคับตัวเอง
ทักษะต่างๆ เหล่านีจ้ ะช่วยให้การเรียนและการใช้ชวี ติ บนหอผูป้ ว่ ยเป็นไปอย่างมีความสุข และประสบความส�ำเร็จ
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วิจัยและพัฒนา
วิจยั และพัฒนา
ศ.พิเศษ มานิต ศรีประโมทย์
ที่ปรึกษางานวิจยั ส�ำนักการแพทย์

การทดลองกับตนเอง
ชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย
การทดลองกับตนเอง (self-experimentation) เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเองหลายครั้งหลายครา เหตุการณ์แบบนี้ก็เช่นเดียวกับประเด็นทาง
จริยธรรมอืน่ ๆ ทีย่ ากจะตัดสินว่าถูกหรือผิด ยอมรับได้หรือไม่ หากจะมองในแง่ดกี ค็ อื นักวิจยั มีความรับผิดชอบสูงต่อผูอ้ นื่ จึงทดลองกับตัวเองก่อน
และรับผิดชอบต่อความเป็นนักวิจัยที่มุ่งมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ที่คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่อคติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน
และทุกเรื่อง เพราะเรายังเป็นปุถุชน ดังนั้น หากมองในมุมกลับ ก็คือ นักวิจัยอาจประเมินประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นผิดพลาดเพราะมีอคติและความเชื่อมั่นในตนเองมากไป วิธีการลดอคติที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็คือ การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิจัยนั้นๆ ซึ่งก็คือการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนที่ท�ำกันอยู่ในปัจจุบัน
แต่เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่างานวิจัยในอดีต สมัยก่อนที่จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (เพราะมาตรฐานจริยธรรมฉบับแรก
คือ Nuremberg Code เกิดขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่ ๒) ก็หมิน่ เหม่ตอ่ การกระท�ำทีย่ อมรับไม่ได้ตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจยั ในคนทีย่ อมรับ
นับถือในปัจจุบนั แต่เกิดประโยชน์ตอ่ มนุษยชาติแล้ว เช่น การปลูกฝีเพือ่ ป้องกันโรคฝีดาษ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คงจะไม่มคี ำ� ตอบส�ำเร็จรูปทีใ่ ช้ได้
กับทุกกรณี การพิจารณาทางจริยธรรมการวิจยั ในคน จึงเป็นการพิจารณารายกรณีเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ ก็นา่ จะเหมาะสมทีส่ ดุ เพราะไม่มกี ารวิจยั ใด
ทีซ่ ำ�้ แบบกับโครงการวิจยั ทีท่ ำ� แล้วก่อนหน้าอย่างไม่มผี ดิ เพีย้ น (แม้วา่ หลักทางวิทยาศาสตร์จะบอกว่า หากผลงานวิจยั ใดทีเ่ ชือ่ ถือได้ ต้องท�ำซ�ำ้ แล้ว
ได้ผลอย่างเดิม (reproducible) ซึง่ อาจหมายถึงต้องท�ำซ�ำ้ ก่อน หากได้ผลเป็นเช่นทีแ่ จ้งไว้จงึ จะเชือ่ แต่นนั่ น่าจะเป็นการวิจยั ในห้องทดลองมากกว่า
การวิจยั ในคน ทีม่ ปี จั จัยอืน่ เข้ามารบกวน ท�ำให้ไม่สามารถได้ผลเช่นเดิม) - บรรณาธิการแถลง (ศ.พญ.พรรณแข มไหสวริยะ)
รศ.ดร.นิมิตร มรกต ประธานชมรมจริยธรรมวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้เขียนบทความ เรื่อง“การทดลองกับตนเอง”
ลงในสารชมรมจริยธรรมวิจยั ในคนในประเทศไทย 1 :
นักวิทยาศาสตร์แซมเบียกินตัวอ่อนพยาธิตวั ตืดวัว เพือ่ ดูวา่ สามารถตรวจพบแอนติเจนในอุจจาระเมือ่ ใด
นักวิทยาศาสตร์องั กฤษแปะตัวอ่อนพยาธิปากขอทีแ่ ขนตนเอง
นักวิทยาศาสตร์ไทยจับยุงตามท้องทุง่ โดยใช้ตนเองเป็นเหยือ่ ล่อ
นักศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ลงทุนให้ผ้ึงต่อย เพื่อดูว่าส่วนไหนของร่างกายที่มีอาการหนักสุดโดยส่วนหนึ่งที่ให้
ผึง้ ต่อยคือองคชาตของตนเอง
โครงการวิจยั แบบนีต้ อ้ งผ่านการพิจารณาเชิงจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจยั ประจ�ำสถาบัน (the Institutional Review Board, IRB) หรือไม่
อย่าลืมว่า Barry Marshall นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลลงทุนกินเชื้อแบคทีเรีย
Helicobacter pylori เพือ่ พิสจู น์ตาม Koch’s postulate ว่าเชือ้ ทีแ่ ยกได้จากผูป้ ว่ ยเป็นสาเหตุ
ของโรคจริง ๆ เพราะเขาทดลองในสุกรแล้วไม่ส�ำเร็จ ส่วนหนึ่งของการทดลอง เขาตัดชิ้นเนื้อ
กระเพาะเขาเอง แต่เขารอบคอบมากเพราะรูค้ วามเสีย่ งจากการศึกษาก่อนหน้าจากผูป้ ว่ ยอืน่ ว่า
อาการจากการติดเชือ้ มีเพียงแค่ปวดท้องเล็กน้อย และเชือ้ ทีเ่ ขากินไวต่อยาปฏิชวี นะ
หลังจากได้ผลตามคาดแล้ว เขากินยาปฏิชวี นะแล้วก็หายจากการติดเชือ้ และอาการต่าง ๆ
การค้นพบของเขาก่อประโยชน์มหาศาลในการรักษาแผลกระเพาะอาหารให้หายขาด เขาบอกว่า
คงเป็นเรือ่ งยากทีผ่ า่ น IRB หากจะขอทดลองในคนสุขภาพดี
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Barry Marshall
นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล
Credit: http://autograph-pics.blogspot.com/

มาดูขอ้ ถกเถียงเกีย่ วกับนักศึกษาคอร์เนลล์กอ่ น Michelle Myer เขียนใน Blog ว่า ไอเดีย
เริม่ เมือ่ นักศึกษาโดนผึง้ มุดเข้ากางเกงและโดนผึง้ ต่อยทีอ่ งคชาต เขาแปลกใจว่ามันไม่เจ็บอย่างที่
คิด เลยไปค้นวรรณกรรมดู พบว่าไม่มีรายงานใดที่กล่าวถึงบริเวณที่โดนผึ้งต่อยแล้วเจ็บสุดๆ
เขาพบ gap of knowledge! เขาทดลองโดยใช้ฟอร์เซปส์คีบตัวผึ้ง แล้วทิ่มก้นผึ้งที่มีเหล็กไน
ทีส่ ว่ นของร่างกายทีต่ อ้ งการศึกษา จากนัน้ บันทึกระดับความเจ็บ 1-10 เขาท�ำแบบนีว้ นั ละ 5 ครัง้
นาน 38 วัน ในการทดสอบบริเวณร่างกาย 25 จุด
Credit: thelifesylecafe.com
ความรูท้ ไี่ ด้ไม่สามารถน�ำไปใช้ทวั่ ไปได้เพราะทดลองกับเขาคนเดียว จึงไม่เข้าข่าย “วิจยั ”
ดังนิยามใน Common Rule (กฎหมายการวิจยั ของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา - the Federation Policy for the Protection of Human Subjects)
และจึงไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
Michelle ให้ข้อคิดว่า ควรพิจารณาโครงการวิจัยประเภทนี้ เพราะผู้ทดลองกับตนเองจะตัดสินใจผิดพลาดเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ต้องการข้อแนะน�ำ David Hunter เขียนใน BMJ Blog ว่าโครงการวิจัยแบบนี้ควรมีการพิจารณาโดยกรรมการ ด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ
(1) พิจารณาความเสีย่ งทีผ่ วู้ จิ ยั อาจมองผิดพลาด (2) ป้องกัน การบีบบังคับ (coercion) ทีอ่ าจมี และ (3) ปกป้องบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน

การอภิปรายทีฮ่ าร์วาร์ด

Harvard ได้จดั ประชุมเรือ่ ง การทดลองกับตนเอง เมือ่ 26 มีนาคม เชิญ Greg Koski (อดีตผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานดูแลป้องกันการวิจยั ใน
คน, OHRP), Susan Reverby (ผู้เขียนเรื่องการทดสอบซิฟิลิสผิดจริยธรรมที่กัวเตมาลา), Lawrence Altman (คอลัมนิสต์) รวมถึงนักวิจัย
เขียนถึงกรณีการทดลองกับตนเอง จากอดีตหลายตัวอย่าง ก่อนที่จะมีระบบ IRB. IRB บางสถาบันไม่รับพิจารณาบางสถาบันพิจารณา
เป็นราย ๆ ไป นักวิจัยอ้างประโยคทอง “ควรท�ำกับผู้อื่นเหมือนกับที่กระท�ำต่อตนเอง” ซึ่ง Susan Reverby ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นความเสี่ยง
และเป็นความเท่าเทียมทีไ่ ม่มจี ริง
Robert Banzett เห็นคุณค่าของ การทดลองกับตนเอง เขาทดลองกับตนเองหลังจาก IRB พิจารณาแล้วอนุมัติ การทดลองยังท�ำให้
นักวิจัยเข้าใจความรู้สึกของการเป็นอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยด้วย ประเด็นอื่นก็ยังคงเป็นการบีบบังคับ หากอาสาสมัครเป็นบุคลากร
ในห้องปฏิบตั กิ าร

ย้อนกลับไปปี 1995

Kathryn Brown เขียนบทความเกีย่ วกับเรือ่ งนีใ้ นนิตยสาร The Scientist วิพากษ์กรณี Barry Marshall ทดลองกินเชือ้ Helicobacter pyroli
และเล่าว่ามีนกั วิจยั บางคนเสียชีวติ จาก การทดลองกับตนเอง แต่บางการทดลอง ท�ำให้ประชาชนเสียชีวติ ด้วย เช่น การทดลองวัคซีนอหิวาต์
กับตนเอง แล้วปลอดภัย เลยน�ำไปให้ประชาชนกิน ผลคือหลายคนตาย เพราะเป็นวัคซีนเชือ้ เป็น (live vaccine) ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้จาก การทดลอง
กับตนเอง มีประโยชน์ตอ่ วงการแพทย์ แต่บางทดลองอาจก่อหายนะให้กบั สังคมและนักวิทยาศาสตร์อาจเสียชีวติ จากการเสียสละตนเอง
ส�ำนักงานจริยธรรมของมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ออกแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ การทดลองกับตนเอง เขียนว่า แม้กฎหมายรัฐบาลกลาง จะไม่แยก
ระหว่างการเชิญบุคคลอืน่ มาเป็นอาสาสมัครกับการน�ำตนเอง (นักวิจยั ) เป็นอาสาสมัคร แต่สำ� นักงานก็ขอให้นกั วิจยั ทีต่ อ้ งการเป็นอาสาสมัครเอง
ยืน่ ของอนุมตั จิ ากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ด้วยเหตุผลเรือ่ งความปลอดภัยของนักวิจยั และจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

ส่งท้าย

โครงการแบบนี้ ผูอ้ า่ นคิดว่าต้องมีการควบคุมหรือไม่ ถ้าต้องควบคุม ใครเป็นผูค้ วบคุม ถ้ามหาวิทยาลัยเป็นผูค้ วบคุม จะให้กรรมการชุดใด
ท�ำหน้าที่ ถ้ามอบให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั พิจารณา จะอิงหลักจริยธรรมและแนวปฏิบตั สิ ากลข้อใด

เอกสารอ้างอิง

การทดลองกับตนเอง. สารชมรมจริยธรรมวิจยั ในคนในประเทศไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย. 2558).

13

ส่งเสริมสุขภาพ
พญ.กนกอร สุคนธมาน
นายแพทย์ ชำ� นาญการพิเศษ
นางสาวผ่ องศรี สวยสม
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการ
กลุ่มงานสูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลตากสิน

พาวัยใส ผ่านภัยวิกฤติ
โรงพยาบาลตากสิน

ปัจจุบนั การตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่ เป็นปัญหาระดับประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศไทย มีการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นอันดับที่ 2 ของเอเชีย
จากปัญหาดังกล่าวทางโรงพยาบาลตากสิน ได้เปลี่ยนวิกฤติให้เป็น
โอกาส หาทางช่วยเหลือและแก้ไขให้วัยรุ่น โดยเฉพาะการตั้งครรภ์
ที่ไม่พึงประสงค์ และหากตั้งครรภ์ต่อไป ภาวะแทรกซ้อนที่ส�ำคัญคือ
ความไม่พร้อมในการดูแลตนเอง เลีย้ งดูบตุ ร และการคลอดก่อนก�ำหนด
(Preterm labour) นอกจากนี้แล้วเรายังตระหนักถึงปัญหาของการ
ตัง้ ครรภ์ซำ�้ ก่อนอายุ 20 ปี จึงบูรณาการงานภายใต้ Concept “ห่วงใย
วัยใส ปลอดภัยเมือ่ ตัง้ ครรภ์... ดูแลกันถึงบ้าน ” โดยเราได้รเิ ริม่ โครงการ
ท�ำตัง้ แต่ ปี 2554

ห่วงใยวัยใส

โรงพยาบาลตากสินโดยทีมสหสาขา ประกอบด้วย สูติแพทย์
กุมารแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ และนักจิตวิทยา ได้จัด
โครงการสัญจรเรือ่ งเพศให้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 (นักเรียน
มีอายุระหว่าง 11-13 ปี) ซึ่งก�ำลังเจริญเติบโตจากวัยใสจะเข้าสู่วัยรุ่น
ทั้งหมดปีละ 5 โรงเรียน (สังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ใกล้โรงพยาบาล
ตากสิน) คือ โรงเรียนวัดทองนพคุณ , โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ,
โรงเรียนวัดสุวรรณ , โรงเรียนวัดเศวตฉัตร และโรงเรียนวัดสุทธาราม
โดยใช้ระยะเวลาในการสัญจรโรงเรียนละ 1 วัน โดยมีเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจจากวัยใสสูว่ ยั รุน่
มีแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรมรวมกับประเมิน
ความพึงพอใจซึง่ ถือเป็นตัวชีว้ ดั ในช่วงแรกๆ ของการสัญจร

- สอนทักษะการปรับตัวในทางสังคม
การปฏิเสธเมือ่ โดนร้องขอ

- โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และการคุมกำ�เนิด

- วิธดี ำ�เนินการมีทง้ั การสอน แสดง ทดลองปฏิบตั ิ เล่นเกมส์
โดยสอดแทรกสาระทีส่ ำ�คัญให้นกั เรียนได้ตระหนัก
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ในปี 2555 ได้น�ำการสอนสู่นักเรียนแล้วอาจจะได้ผลไม่ดีพอ
จึงมีแนวคิดว่าเราควรเตรียมความพร้อมของครอบครัวของนักเรียน
ไปด้วย ซึ่งจัดได้เพียงปีละ 1 โรงเรียน ซึ่งเน้นให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อ
เตรียมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดกับบุตรเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น โดยเราท�ำ
ในวันที่ 1 พฤษภาคม (วันทีโ่ รงเรียนประชุมผูป้ กครอง) ภายใต้โครงการ
“ครอบครัวเข้าใจ พาวัยใส ผ่านภัยวิกฤติ ”

ปลอดภัยเมือ่ ตัง้ ครรภ์

ปี 2553 เครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกได้เชิญโรงพยาบาล
ตากสิน เข้าร่วมโครงการวิจยั “ส่งเสริมสุขภาพสตรีตงั้ ครรภ์วยั รุน่ เพือ่ ป้องกัน
การคลอดก่อนก�ำหนด” ด�ำเนินโครงการประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างดี
สามารถลดอัตราการคลอดก่อนก�ำหนดจาก 20 % เหลือ 10 %
ปี 2554 ห้องตรวจโรคผูป้ ว่ ยนอกสูต-ิ นรีเวชกรรม โรงพยาบาล
ตากสิน จึงได้บรู ณาการงานวิจยั จากปี 2553 มาปฏิบตั เิ ป็นงานประจ�ำ
โดยเปิดคลินกิ ส�ำหรับสตรีตงั้ ครรภ์วยั รุน่ ทุกวันพฤหัสบดี โดยมีหลัก คือ
โรงเรียนพ่อแม่ (โดยปกติ) และเพิม่ โรงเรียนพ่อแม่สำ� หรับวัยรุน่ อีก 2 ครัง้
ซึง่ จะสอนและเตรียมความพร้อมในการดูแลตนเอง ความหมายของการ
คลอดก่อนก�ำหนด ภาวะแทรกซ้อนของทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด
พาเยี่ยมชมทารกที่คลอดก่อนก�ำหนด เมื่ออายุครรภ์ 32 สัปดาห์จะมี
การเตรียมความพร้อมในการคลอด สอนเรือ่ งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การคุมก�ำเนิดหลังคลอด (เน้นยาฝังคุมก�ำเนิด) ประเมินความเสี่ยง
พร้อมให้คำ� แนะน�ำ มีแบบฟอร์มการซักประวัติ และติดตามมารดาวัยรุน่
หลังคลอด

อุปกรณ์ ในการสอน
ดูแลกันถึงบ้าน

แม่วยั รุน่ อายุตำ�่ กว่า 16 ปี ทีค่ ลอด ณ โรงพยาบาลตากสินจะมี
ทีมงาน คือ พยาบาล และนักสังคมสงเคราะห์ไปติดตามเยีย่ มถึงบ้าน
เพือ่ ประเมินถึงความพร้อม ปัญหาในการเลีย้ งดูบตุ ร การให้นมแม่ การ
คุมก�ำเนิดหลังคลอด และช่วยเหลือเมือ่ มีปญ
ั หา ส่วนมารดาวัยรุน่ ทุกคน
ทีฝ่ งั ยาคุมก�ำเนิดจะได้รบั การติดตามเฝ้าระวังทุก 6 เดือน

ผลการด�ำเนินงาน

เริ่มเยี่ยมตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2555 มีมารดาวัยรุ่นอายุ
ต�่ำกว่า 16 ปี มี 44 คน เยี่ยมได้ 28 คน คิดเป็น 63.6 % ปี 2556
มี 52 คน เยีย่ มได้ 44 คน คิดเป็น 84 %
อั ต ราการคงอยู ่ ข องการฝั ง ยาคุ ม ก� ำ เนิ ด อยู ่ ที่ ร้ อ ยละ 72
ในปี 2556

บทเรี ยนและความภาคภูมิ ใจ

จากประสบการณ์ ก ารด� ำ เนิ น งานตั้ ง แต่ ปี 2554 ท� ำ ให้
โรงพยาบาลตากสินเป็นที่ศึกษาดูงาน และเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน
ทัง้ จากประเทศไทยและต่างประเทศ แต่เหนือสิง่ อืน่ ใดเราพบว่าการดูแล
วัยรุน่ สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ความเข้าใจวัยรุน่ และทีมงานทีเ่ ข้มแข็ง

ผลลัพธ์การด�ำเนินงาน

Preterm labor in teenage pregnancy ที่เข้าโรงเรียน
พ่อแม่วัยรุ่น
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ปัจจุบนั สามารถลดอัตราการเกิด Preterm ให้เหลือ ร้อยละ 6.75
การคุมก�ำเนิดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นหลังคลอด

ไม่คุม
คุมวิธีอื่น
ฝังยา

มารดาวัยรุน่ หลังคลอดจะได้รบั การคุมก�ำเนิดมากกว่า 90 % และ
ส่วนใหญ่ได้รบั ยาฝังคุมก�ำเนิดเพือ่ ป้องกันการตัง้ ครรภ์ซำ�้
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ข่าวสารสุขภาพ
นายพิเชษฐ์ อินทรบุญ
นักประชาสัมพันธ์
กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์

กทม. เปิดศูนย์สาขาผ่าตัดผ่านกล้อง

ระดับเอเชียแปซิฟิกครั้งแรกในไทย

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมกับ สมาคมผ่าตัดผ่านกล้องระดับ
เอเชียแปซิฟกิ (Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy : APAGE) จัดตัง้ ศูนย์สาขา
APAGE Center ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รบั เกียรติจาก นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักการแพทย์ และ ศ.ดร. Chyi-Long Lee ประธานสมาคมผ่าตัดผ่านกล้องระดับเอเชียแปซิฟิก ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิดศูนย์สาขาฯ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง กรุงเทพมหานคร ชั้น 8 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
การจัดตั้งศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาได้จัดท�ำโครงการดีๆ เช่น โครงการผ่าตัดมดลูก
ผ่านกล้องฟรี 284 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี แก่ผู้ป่วยสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก จนได้รับความพึงพอใจและ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดียิ่ง วัดได้จากจ�ำนวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยที่น�ำเสนอในเวทีระดับชาติ
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (Bangkok Annual Congress in Minimally Invasive Surgery: BMIS) เป็นประจ�ำทุกปี
จนเป็นทีย่ อมรับทัง้ วงการแพทย์ไทยและต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั ได้เป็นสถาบันร่วมสอนกับโรงพยาบาลฉังเกิง (Chang Gung Memorial
Hospital) ประเทศไต้หวัน เพื่อมุ่งเน้นการฝึกอบรมผ่าตัดผ่านกล้องด้านสูติ-นรีแพทย์ทั้งในและนอกประเทศ ให้มีความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานระดับสากล
ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง
ได้สร้างหลักสูตรการฝึกอบรมผ่าตัดผ่านกล้อง
ทางนรี เ วชกรรม (BCAT Cooperative
Endoscopic Training and Research
Program) ให้กับแพทย์ ทั้งจากภาครัฐ และ
เอกชน หลักสูตร 1 ปี โดยเรียนที่โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ 11 เดือน และเรียนที่
โรงพยาบาลฉังเกิง (Chang Gung Memorial
Hospital : CGMH) อีก 1 เดือน ซึ่งเปิดสอน
มาแล้ว 5 รุ่น ส�ำเร็จการศึกษา 4 รุ่น จ�ำนวน
22 คน ปัจจุบนั มีแพทย์เรียน 5 คน ซึง่ หลักสูตร
ดั ง กล่ า วได้ รั บ การรั บ รองจาก 4 สถาบั น
คือ กรุงเทพมหานคร กับโรงพยาบาลฉังเกิง
(Chang Gung Memorial Hospital: CGMH)
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ประเทศไต้หวัน และชมรมแพทย์นรีเวชผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย (Thai Society of Gynecologic Endoscopists : TSGE)
และได้รบั การรับรองหลักสูตรจากสมาคมผ่าตัดผ่านกล้องระดับเอเชียแปซิฟกิ (Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy
and Minimally Invasive Therapy : APAGE) โดยได้มกี ารลงนามข้อตกลงความร่วมมือเปิดศูนย์ดงั กล่าว
ด้วยศักยภาพของศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ที่มีความพร้อมทั้ง
ด้านบริการผ่าตัดผ่านกล้องแบบครบวงจรเทียบเท่าเอกชน แต่ราคารัฐบาล มีการเรียนการสอนแพทย์และพยาบาลต่อยอดด้านผ่าตัด
ผ่านกล้อง เป็นแหล่งวิชาการด้านงานวิจยั งานคุณภาพให้ได้เห็นอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมกันนีม้ กี ารสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั องค์กรภายนอก
ทัง้ ในและต่างประเทศ จนเกิดการเชือ่ มโยงทีแ่ ข็งแกร่งและแน่นแฟ้น โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางส�ำนักงานใหญ่
ของ APAGE ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพว่ามีความเหมาะสมให้เป็นศูนย์สาขาของ APAGE ทางศูนย์ฯยินดีและเห็นสมควรอย่างยิ่ง
ในการเปิดศูนย์สาขาดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์กลางตัวแทนดูแลด้านต่างๆ ของการผ่าตัดผ่านกล้อง ในส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งหมด ที่จะช่วยแลกเปลี่ยนความรู้การฝึกอบรม วิจัย ประชุมวิชาการ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ การพยาบาล อุปกรณ์
เครือ่ งมือแพทย์และส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้านการผ่าตัดผ่านกล้องระดับเอเชียแปซิฟกิ ให้กา้ วกระโดดสูร่ ะดับโลก นับว่าเป็นข่าวดีของชาวเอเชีย
ทีจ่ ะได้รบั การบริการสาธารณสุขทีท่ นั สมัย มีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานระดับสากล และได้รบั การรักษาอย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึงเพือ่ รองรับ
ประชาคมอาเซียนทีจ่ ะถึงในปลายปีนี้
อ้างอิง : ข้อมูลจาก รพ.เจริญกรุงประชารักษ์
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การแพทย์ฉุกเฉิน
พว.นารอน แสนทวีผล ( RN;ENP )
กลุ่มงานปฏิบตั กิ ารการแพทย์ ฉุกเฉิน
ศูนย์ บริการการแพทย์ ฉุกเฉินกรุ งเทพมหานคร(ศูนย์ เอราวัณ)

โรคหัวใจภัยคุกคามชีวติ ทีค่ ณ
ุ ก็ชว่ ยได้
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นโรคอันตรายที่ท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินและเสียชีวิตได้ทันที

ด้วยสภาพเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการดูแลตนเองทีไ่ ม่ถกู ต้อง ท�ำให้
เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด จากข้อมูลการเจ็บป่วยในประเทศไทย มีผปู้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจ
ขาดเลือดเพิม่ ขึน้ ปีละ 20,000 คน ปี 2553 มีผปู้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลัน 33,307 คน เป็นกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลันชนิดรุนแรง 11,024 คน และมีเพียง 4,700 คน ทีไ่ ด้รบั การตรวจและรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 41.0
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นภัยเงียบที่
คุกคามชีวติ ของประชาชน จะมีอตั ราตายเฉียบพลันสูงกว่าโรคอืน่
ประมาณ 4-5 เท่า โดยจากข้อมูลสถิติขององค์การอนามัยโลก
ปี พ.ศ. 2552 พบว่า มีผเู้ สียชีวติ จากโรคหลอดเลือดหัวใจ 7.2 ล้านคน
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.2 ของสาเหตุการตายทั้งหมด ส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจในประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552
มีผปู้ ว่ ยเป็นโรคหัวใจต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 คน โดยเป็น
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 คนต่อวัน เสียชีวิต
ชัว่ โมงละ 2 คน ดังนัน้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ในการทีจ่ ะต้องให้
ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เข้าถึงการรักษาพยาบาล
ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันเวลา หากสามารถเปิดขยาย
หลอดเลือดหัวใจได้ทนั จะไม่ทำ� ให้กล้ามเนือ้ หัวใจตายหรือขาดเลือดเป็นบริเวณกว้าง ลดอัตราการเสียชีวติ และผลแทรกซ้อน
เช่น หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดรุนแรง ระยะเวลาในการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจ โดยใช้ยาละลายลิ่มเลือด
(Door to Needle Time) ไม่เกิน 30 นาที และขยายหลอดเลือดหัวใจโดยการใช้บอลลูนขดลวด (Door to Balloon Time)
ไม่เกิน 90 นาที ความล่าช้าในการรักษาเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเสียชีวิต
สาเหตุมาจากทัง้ ตัวผูป้ ว่ ยเองและปัจจัยภายนอก
ปัจจัยภายในตัวผู้ป่วยเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการแสวงหาการรักษา คือการรับรู้และมีการตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ
โดยที่ผู้ป่วยและญาติไม่เข้าใจหรือไม่มีความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่รับรู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดปกติ
แปลและเข้าใจอาการผิด อาการแสดงจะไม่ชัดเจนในผู้สูงอายุ เพราะอาการส่วนใหญ่จะรู้สึกเจ็บหน้าอก ร้าวไปแขนซ้าย
เหงือ่ แตก เหนือ่ ยมากขึน้ แต่หากเป็นอาการจุกเสียด ปวดเมือ่ ย จุกบริเวณลิน้ ปี่ จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของโรคหัวใจ
และไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้น จึงรอดูอาการให้ดีขึ้น และยังมีกลุ่มผู้ป่วย
บางรายทีล่ ำ� บากใจทีจ่ ะต้องร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอืน่ ท�ำให้การเข้าถึง
และการช่วยเหลือจากบุคลากรในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินล่าช้า ปัจจัย
ภายนอกที่มีผลให้ล่าช้า ได้แก่ อุปสรรคในการเดินทาง ระยะทางที่เกิดเหตุ
ทีห่ า่ งไกลจากโรงพยาบาล จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น การให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
เกีย่ วกับโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดจึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ โดยให้ประชาชนได้ทราบ
ถึงอาการส�ำคัญ การช่วยเหลือเบื้องต้น การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
เพือ่ ให้ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้องรวดเร็วก่อนน�ำส่งโรงพยาบาล อาการส�ำคัญ ได้แก่
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เจ็บแน่นหน้าอก เสียดทีห่ น้าอก หรือท้องส่วนบน มีอาการแน่นเหนือ่ ยขึน้ มาทันที
ร่วมกับอาการหายใจไม่สะดวก หอบเหนือ่ ย เหงือ่ แตก และส่วนน้อยจะมาใน
รูปแบบปวดไหล่ ปวดกราม หรือจุกแน่นทีค่ อ เมือ่ มีอาการเหล่านีใ้ ห้รบี นัง่ พักทันที
ลดกิจกรรมการเคลือ่ นไหวร่างกาย ซึง่ จะส่งผลให้เจ็บแน่นหน้าอกเพิม่ ขึน้ จากนัน้
โทรแจ้งทีเ่ บอร์ 1646 (ในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร) หรือ 1669 เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำ
การช่วยเหลือระหว่างรอรถพยาบาล และการน�ำส่งการช่วยเหลือทีถ่ กู ต้องรวดเร็ว
ก่อนถึงโรงพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทย์ฉกุ เฉิน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ/Dispatch
Center) มีบทบาททีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ในการรับแจ้งเหตุและสัง่ การในระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน การรับรู้เร็ว การรับแจ้ง การประสานงานรวดเร็ว และการให้
ค�ำแนะน�ำระหว่างรอชุดปฏิบตั กิ าร (Pre Arrival Instruction) ถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
ในการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน โดยเฉพาะผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน ซึง่ ทางศูนย์รบั แจ้งเหตุและสัง่ การ (1646/1669) จะส่งชุดปฏิบตั กิ ารทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ว่ ย (ชุดปฏิบตั กิ ารระดับสูง : ALS)
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การรักษาพยาบาลนอกโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
จะมีการตรวจคลืน่ หัวใจ 12 Leads รายงานผลให้แพทย์ทราบ และขอค�ำแนะน�ำส�ำหรับด�ำเนินการดูแลรักษาก่อนถึงโรงพยาบาล
น�ำส่งโรงพยาบาลทีม่ ศี กั ยภาพในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลันทีใ่ กล้ทส่ี ดุ ประสานงานกับโรงพยาบาล
เพือ่ ให้มกี ารเตรียมพร้อมในการรับผูป้ ว่ ย และสามารถเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจได้อย่างรวดเร็วทันเวลา ผูป้ ว่ ยปลอดภัยและ
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน
การรั ก ษาโรคกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ดเฉี ย บพลั น
สถานการณ์ในโลกปัจจุบันได้มีการพัฒนาและก้าวหน้าไปมาก
สามารถลดอัตราการเสียชีวิตและอัตราการพิการลงได้ ถ้าผู้ป่วย
ได้รบั การรักษาอย่างเฉพาะเจาะจงภายในระยะเวลาสัน้ ๆ หลังจาก
มีอาการ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการรณรงค์ให้ความรู้กับ
ประชาชนและผู ้ ป ่ ว ย โดยเฉพาะผู ้ ป ่ ว ยที่ มี ป ระวั ติ ค รอบครั ว
เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือมีปจั จัยเสีย่ งอืน่ เช่น โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพือ่ ให้ประชาชนหรือผูป้ ว่ ยสามารถ
ที่จะช่วยเหลือตนเองและร้องขอความช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงที
ไม่เสียชีวิตโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ไม่เกิดภาวะ
แทรกซ้อน และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี อ่ ไป
เอกสารอ้างอิง
ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข. รายงานสถิตสิ าธารณสุข. 2556
เกรียงไกร เฮงมณี. มาตรฐานการรักษาผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน. 2557
พัชราภรณ์ อุน่ เตจ๊ะ และศิรอิ ร สินธุ. โครงการประเมินปัจจัยทีม่ ี เกีย่ วข้องกับความส�ำเร็จในการเข้าถึงการรักษา
ของผูป้ ว่ ยกล้ามเนือ้ หัวใจตายเฉียบพลันชนิดเอสทียกสูง(STEMI)เพือ่ พัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉิน. 2554
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เรื่องราวรอบโลก

ลืมหัวใจ...ไว้ที่ฟลอเรนซ์

โดย...กะจิดริด

ตั้งชื่อเรื่องไว้ยังกะนิยายเกาหลี เรื่องของเรื่องคืออยากบอกว่า ตกหลุมรักฟลอเรนซ์เข้าให้แล้ว...เป็นรักจริงและรักแท้ยากจะไถ่ถอน
เมืองอะไรก็ไม่รู้ เล็กๆน่ารัก สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเดินเตร็ดเตร่ได้ถงึ กันเกือบหมด บรรยากาศสุดแสนจะโมแรนติค เอ๊ย....โรแมนติค แถมชือ่ เมืองนี้
ในภาษาอิตาเลียนทีเ่ รียกขานกันว่า Firenze (ฟิเรนเซ่) ก็แสนจะไพเราะอีกด้วย
หากจะถามว่าควรพักที่ฟลอเรนซ์กี่คืน อันนี้คงแล้วแต่รสนิยม แต่ส่วนตัวแล้วต้อง 3 คืนเป็นอย่างน้อย เพราะที่ฟลอเรนซ์เราสามารถ
เที่ยวเมืองใกล้เคียงได้หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นปีซ่า (Pisa), เซียน่า (Ziana), ซิงเคว่ เทเร (Cinque Terre) เมืองบ้าอะไรนะ ชื่อเรียกยากชะมัด
หรือจะเป็นลุคก้า (Lucca) ฯลฯ คือพักทีฟ่ ลอเรนซ์แล้วเทีย่ วเมืองใกล้เคียงแบบเช้าไปเย็นกลับว่างัน้ เถอะ
ก่อนอืน่ ต้องบอกก่อนว่าฟลอเรนซ์เป็นเมืองมรดกโลก ภายในตัวเมืองฟลอเรนซ์นนั้ มีทเี่ ทีย่ วเยอะมาก
และแหล่มๆทัง้ นัน้ เอาแค่เดินเล่นในเมืองดืม่ ด�ำ่ กับวิหารดูโอโม่ (ซึง่ เราตะลึงตึงๆกับความงามและยิง่ ใหญ่
ตระการตาสุดๆ มันตระหง่านง�้ำชนิดที่ต้องแหงนคอมองกันทีเดียว) ให้ความรู้สึกเหมือนใครนะ มาพับ
กล่องกระดาษสวยงามมากๆขนาดใหญ่อยูต่ รงหน้าให้เราพิศดู ภายในโดมทีเ่ ป็นไฮไลต์กค็ อื จิตรกรรมฝาผนัง
ทีม่ ชี อื่ ว่า The Last Judgement อันมีชอื่ เสียง ดึงดูดผูค้ นจากทัว่ โลกเดินทางมาเทีย่ วชม และภายในมหาวิหารนัน้
หากก�ำลังขาและก�ำลังทรัพย์เพียงพอ (รวมทัง้ ต้องมีเวลาด้วย) ก็สามารถไต่บนั ไดไปเป็นร้อยๆขัน้ เพือ่ ขึน้ สูย่ อดโดม
และชมวิวทิวทัศน์ของเมือง แต่เราก�ำลังขาพอมี ขาดก�ำลังเงินและเวลา เลยสมัครใจเดินเล่นชมด้านนอก
มหาวิหารแทน มีคนไม่นอ้ ยทีบ่ อกว่าการชมดูโอโม่แห่งนี้ ภายในไม่อลังการเท่าไหร่ แนะน�ำให้ชมภายนอกจะ
ดืม่ ด�ำ่ มากกว่า อ้าว...เป็นงัน้ ไป...
สถานที่ ใ กล้ เ คี ย งเดิ น ถึ ง กั น ได้ อี ก ก็ มี ห อศิ ล ป์ จุ ่ ม (อาคารทรง
แปดเหลีย่ ม), หอระฆัง จ็อตโต้ (Giotto’s Bell Tower) เป็นหอระฆังหินอ่อน
สีสวย, หอศิลป์อฟุ ฟิซี อันนีผ้ ทู้ เี่ สพงานศิลป์เป็นภักษาหารพลาดไม่ได้เด็ดขาด,
หอศิลป์อัคคาเดเมีย (ที่มีรูปปั้นเดวิดของจริง) สถานที่เที่ยวชมของเมืองนี้
ต้องบอกว่าทุกสิง่ อย่างละลานตาไปหมด
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วอืน่ ๆยังมีอกี และไม่นา่ พลาดเป็นอย่างยิง่ คือ สะพานเว็คคิโอ (Ponte Vecchio) เป็นสะพาน
ไม้อายุหลายร้อยปี ทีร่ อดพ้นจากการโดนระเบิดในช่วงสงครามโลกมาได้ เดีย๋ วนีเ้ ห็นคูร่ กั หลายคนมาคล้องกุญแจ
กันทีน่ ดี่ ว้ ย กระแสต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เดีย๋ วนี้ มันเดินทางข้ามโลกได้รวดเร็วจริงๆ แฮะ
ตลาด Mercato Nuvo ก็เป็นตลาดติดดินทีค่ วรไปเทีย่ วชม มีสนิ ค้าหลากหลาย
โดยเฉพาะเครื่องหนัง ขาช้อปแบบบ้านๆ ไม่น่าพลาด ส่วนจัตุรัสมิเกลันเจโล
(Piazzale Michelangelo) San mini ato amante (ซาน-มิน-ิ อาโต-อามันเต)
ชือ่ เรียกยากสุดๆ เป็นเนินเขา สถานทีน่ ตี้ อ้ งนัง่ รถบัสขึน้ ไป เพือ่ ชมทัศนียภาพ
แสนงามของฟลอเรนซ์ นักท่องเที่ยวหลายคนรอเก็บภาพพระอาทิตย์ก�ำลัง
จะตกดินบริเวณจัตุรัสแห่งนี้ แสงสีจะงดงามอร่ามตามาก และที่นี่เราจะเห็นเดวิดในอีกลักษณะหนึ่งคือเป็น
รูปหล่อบรอนซ์ สวยงามไปอีกแบบ
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จริงๆ แล้วยังมีทเี่ ทีย่ วอีกเยอะเช่น พระราชวังเวคคิโอ พระราชวังพิตติ โบสถ์เมดิซี่ ฯลฯ จาระไนไม่หวาดไม่ไหว
ใครมาเทีย่ วฟลอเรนซ์ นีข่ อบอกไว้กอ่ นเลย อย่าเป็นทัวร์ชะโงกเด็ดขาด คือไม่ถงึ ขนาดว่าต้องรูจ้ กั ภาพวาด งานเขียน งานปัน้ ทุกภาพ
ทุกชิน้ แต่อยากให้เทีย่ วแบบละเลียด อย่าบุม่ บ่าม แค่นงั่ ดูผคู้ นทีจ่ ตั รุ สั ซิญญอเรีย หรือ Piazza della Signoria โดยเฉพาะในยามค�ำ่ คืนกับคนรูใ้ จ
แล้วละก้อ สุขจนลืมโลกเลยเชียวละ ก็จะไม่สขุ ยังไงไหวรอบกายล้วนรายรอบด้วยงานปัน้ ขัน้ เทพ เทพจริงๆขอบอก ไม่วา่ จะเป็นรูปจ�ำลองเดวิด
(ขนาดรูปจ�ำลองนะเนีย่ ถ้าของจริงสงสัยจะเดินได้ 555) รูปปัน้ เฮอคิวลิส รูปปัน้ ทีม่ ชี อื่ ว่า The rape of the Sabine Woman แม้กระทัง่ งานหล่อ
บรอนซ์รปู Perseus ตัดศรีษะนาง Medusa ฯลฯ นีย่ งั ไม่รวมถึงรูปปัน้ เทพเนพจูนทีล่ านน�ำ้ พุใกล้ๆกัน เพ่งมองรูปปัน้ แต่ละรูปแล้ว เหมือนเนรมิต
หินให้กลายเป็นคน กล้ามเนือ้ แต่ละมัดโชว์สว่ นสัดราวกับกล้ามเนือ้ จริง สอดรับกับอิรยิ าบถของรูปปัน้ แต่ละรูป ราวกับไม่ใช่หนิ ผา !!! ขนาดเราไม่มี
ความรูท้ างศิลปะยังสัมผัสได้ถงึ ความงดงามและสุดยอดฝีมอื ของผูร้ งั สรรค์ชนิ้ งาน
ทีเ่ ราหลงใหลมันไม่ใช่แค่รปู ปัน้ หรอกจ้ะ แต่มนั เป็นบรรยากาศของเมืองเป็นอารมณ์รว่ มของผูค้ น มันผสมผสานให้คลาสสิกอย่างเหมาะ
เจาะลงตัว พืน้ ถนนปูลาดด้วยแผ่นหินใหญ่นอ้ ย เป็นถนนคนเดินทีม่ แี สงไฟสลัวพองาม เสียงบรรเลงเพลงหวานแว่วแผ่วมากับสายลมด้วยฝีมอื
นักดนตรีเปิดหมวก เราละเลียดเจลลาโต้อร่อยหนึบไปด้วย ฟังเพลงหวานแว่วไปด้วย มองดูหนุม่ สาวคลอเคลียซบไหล่องิ แอบกัน แลเห็นนักเดินทาง
จากทัว่ โลกมาเดินเล่นชมเมืองเหมือนเรา แค่นกี้ ส็ ขุ ล�ำ้ แล้ว
อยากกระซิบนิดหนึ่งว่ามาอิตาลีแล้วไม่ว่าจะเมืองไหนก็ตาม ให้บริหารเวลาและจัดตารางให้ดี พึงระลึกไว้เสมอว่าพิพิธภัณฑ์และโบสถ์
แต่ละแห่งนั้น คิวจะยาวมาก..ก..ก..ก การซื้อตั๋วล่วงหน้าทางอินเตอร์เนตจะเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งที่ลดระยะเวลารอคอยคิว แต่สถานที่
ที่เราเข้าไปแล้ว บางแห่งต้องครึ่งวันเป็นอย่างน้อย จะเที่ยวแบบบุ่มบ่าม ชะโงกทัวร์ไม่ได้เด็ดขาด เราเองบอกตรงๆว่าไปถึงฟลอเรนซ์แล้ว
แต่ยงั ไม่ถงึ ฟลอเรนซ์อยูด่ ี เอ๊ะ...ยังไง?ความจริงก็คอื เรายังไม่ได้เข้าพิพธิ ภัณฑ์อฟุ ฟีซเี่ ลย!!! ถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะไม่พลาดอีกแล้ว
ขอจบข้อเขียนนีด้ ว้ ยถ้อยค�ำของท่านอาจารย์ศลิ ป์ พีระศรี ทีก่ ล่าวไว้วา่ “ ศิลปะยืนยาว แต่ชวี ติ สัน้ ” แม้ศลิ ปินชาวอิตาเลียนจะล่วงลับไป
นับร้อยๆปีแล้ว แต่งานศิลป์ของพวกเขายังคงอยูใ่ ห้ชาวโลกได้ซมึ ซับและชืน่ ชมจนถึงทุกวันนี.้ ..
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กิน อยู่ สุขภาพ

กินคลีน กินง่ายได้ประโยชน์

โดย เอ๋แซ่บ

"กินอะไรดี กินคลีนสิ ใครๆ ก็แนะน�ำให้กินคลีน" อาหารคลีน เทรนด์ลดน�้ำหนักมาแรงที่ใครหลายคนก�ำลังตามหาสูตร
แล้วรู้มั้ยว่าค�ำว่ากินคลีน มันเป็นค�ำที่บัญญัติขึ้นมาเอง และหลายๆ คนมีค�ำนิยามต่างๆ กัน แต่เพื่อให้เข้าใจตรงกันก็คือการที่เรา
ทานอาหารที่ปรุงแต่งน้อย หรือรสไม่จัดเกินไป ในขั้นตอนการท�ำเราสามารถน�ำวัตถุดิบที่มีประโยชน์มาทดแทนได้ เช่น นมวัว
เป็นนมไขมันต�ำ่ หรือนมถัว่ เหลืองทีม่ โี ปรตีนเท่าๆ กันหรือมากกว่า แต่ไขมันน้อยกว่า ฉบับนี้ เอ๋แซ่บ ขอน�ำเสนอเมนูคลีน มันเทศ กล้วย
และฟักทองน�ำ้ เต้าหู้ (ของหวานแต่ไม่หวาน) นะจ๊ะ
ส่วนผสม
น�ำ้ เต้าหู้ (ไม่ใส่นำ�้ ตาล)
มันเทศนึง่ สุก
กล้วยหอม
ฟักทองนึง่ สุก
น�ำ้ ผึง้
วิธที ำ�
ใส่มนั เทศ กล้วย และฟักทองนึง่ สุกลงในถ้วย เติมน�ำ้ เต้าหูไ้ ม่ใส่นำ�้ ตาลลงไป (ใครชอบหวานก็เติมน�ำ้ ผึง้ ได้เลย)
การกินคลีนนัน้ อย่างทีห่ ลายๆ คนรูว้ า่ ต้องเป็นอาหารทีส่ ด สะอาด และไม่ผา่ นกระบวนการหมักดองหรือปรุงแต่งรสใดๆ มากนัก
ซึ่งกินแล้วจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้น แถมยังพ่วงมาด้วยประโยชน์ท�ำให้น�้ำหนักลดลงได้อีกด้วย เอ๋แซ่บ ขอฝากเมนูง่ายๆ ได้ประโยชน์
ไม่ใช่การอดอาหาร แต่กนิ ให้ได้สารอาหารครบหลัก 5 หมูด่ ว้ ยนะจ๊ะ แล้วพบกันใหม่ ป๊ะ... บาย...

นยิ ามการ
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ie De
trient Den
 กน
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ิ อาหารท nse
มี่ ผี กั และอ
		 ขบวน
าหารธรรม
การมา
ชาติ ไมผ่ า่
 อา
หารทไี่ มผ่ กเกนิ ไป
น
า่ นการปร
		 หรอื ม
งุ รสจดั ๆให
ไี ขมนั ม
 อา
ห้ วานมาก
หารทไี่ มม่ าก
สี ารเคมี (
		 ยากนั
เย
ความเชอื่ บดู สี สารเสรมิ ตา่ ง อะเกนิ ไป) เชน่ ชรู ส
ๆ
ผดิ ๆ
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้ งกนิ นอ้ ย เกยี่ วกบั การกนิ คล
นี
 ตอ
้ งอดขา้ ว
เ
ย
 หา้
มกนิ แปง้ น็
นำ�้ ตาล
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ประมวลภาพกิจกรรม
ทีมงานนักประชาสัมพันธ์
กองวิชาการ ส�ำนักการแพทย์

ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์โลก ครัง้ ที่ 46
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2558 ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิด
งานประชุมวิชาการศัลยศาสตร์โลก ครัง้ ที่ 46 (46th World Congress of Surgery International Society of Surgery : WCS
2015) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี นพ.พีระ
พงษ์ สายเชือ้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.สามารถ ตัน
อริยกุล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักการแพทย์ น�ำคณะผูบ้ ริหารส�ำนักการ
แพทย์ เข้าร่วมงาน

MSD Happy Society
สร้างสังคมความสุข สนพ.

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร MSD Happy Society
ประจ�ำปี 2558 โดยมี ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
ส�ำนักการแพทย์ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชัน้ 4 อาคาร
ส�ำนักการแพทย์ และโรงแรมอาราญาน่า ภูพมิ าน รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้บุคลากรและ
องค์กรมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการมีสังคมที่ดี ทั้งสังคม
ในทีท่ ำ� งานและสังคมนอกทีท่ ำ� งาน ต้องมีความรักสามัคคี
เอือ้ เฟือ้ ต่อสังคมทีต่ นเองอยูอ่ าศัย

เปิดแพทย์ทางเลือก
“เรือนตากสินปิยรักษ์”

นพ.พี ร ะพงษ์ สายเชื้ อ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดหน่วย
งานทางการแพทย์แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือก “เรือนตากสินปิย
รักษ์” ณ ลานเอนกประสงค์ ชัน้ 6A
อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โรงพยาบาลตากสิน เป็นการแพทย์ทางเลือกทางหนึ่งแก่ผู้รับบริการ ได้แก่ การนวด อบ
ประคบสมุนไพร ซึง่ ประโยชน์ของการนวดชนิดต่างๆ หรือการฝังเข็ม สามารถช่วยบ�ำบัดอาการ
ปวดเมือ่ ย ผ่อนคลายความเครียด ปวดหลัง ปวดเอว ฯลฯ เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2558
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