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สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน หลัังจากห่างหายกันไปนาน 
หลัายปี ในท่ี่�สุุดสุารสุำานักการแพที่ย์์ก็ได้กลัับมาอ่ีกครั�ง ฉบับน่� 
เป็็นฉบับแรกขอีงป็ีท่ี่� 11 ป็ระจำำาป็ีงบป็ระมาณ 2564 ในช่่วัง
ปีงบปรัะมาณนี�ถืือ่เป็นช่่วังที่�มีการัเปลีั�ยนแปลังในสำานักการัแพท่ย์
มากมายจรัิงๆ จำากสุถานการณ์การระบาดขอีงเชื้้�อีไวรสัุโควิด-19 
ที่ำาให้้ต้้อีงม่การป็รับป็รุง แลัะพัฒนาการให้้บริการให้้เห้มาะสุม 
กับพฤติ้กรรมการใชื้ช้ื้วิ่ต้ขอีงป็ระชื้าชื้นเขต้เมอ้ีง

สารัสำานักการัแพท่ย์ฉบับนี�ไดี�รัับเกียรัติิจากท่่านผู้้�อ่ำานวัยการั
สำานักการัแพท่ย์ (นาย์แพที่ย์์สุุขสัุนต์้ กิต้ติ้ศุุภกร) ที่�จะมากล่ัาวัถึืง 
นโยบายการับริัหารังานขอ่งสำานักการัแพท่ย์ในปี 2564 อ่ย่าง
ลัะเอี่ยดี แลัะจะต่ิอ่ดี�วัยการัพาท่่านผู้้�อ่่านไปร้ั�จักกับการบริการ
รกัษาแบบ New Normal ผ่า่นระบบโที่รเวชื้กรรม (Telemedicine) 
ซึ่ึ�งไดี�เรัิ�มดีำาเนินการัแลั�วัใน 8 โรังพยาบาลัในสังกัดีสำานักการัแพท่ย ์
ตัิ�งแต่ิ 1 ติลุัาคม 2563 โดียจะครัอ่บคลุัมคนไข�กลัุ่มใดี มขีั�นติอ่นการั
ขอ่รัับบริัการัอ่ย่างไรับ�างนั�น อ่ย่าลืัมติิดีติามกันที่�คอ่ลััมน์นวััติกรัรัม
ทั่นโลักนะครัับ จำากนั�นมาต่้อีกันท่ี่�อ่ีกห้น่�งคอีลััมน์สุำาคัญท่ี่�ไม่ควร
พลัาดอีย์า่งการเปิ็ดโรงพย์าบาลัผ้้่สุง้อีายุ์บางขุนเท่ี่ย์นเต็้มร้ป็แบบ 
ให้้ทีุ่กท่ี่านได้ร้้จัำกบริการให้ม่ๆ ที่�สอ่ดีคลั�อ่งกับสังคมผู้้�ส้งอ่ายุ  
ติ�อ่งบอ่กว่ัาการักลัับมาครัั�งนี�ก็ยังเต็ิมเปี� ยมไปดี�วัยสารัะควัามร้ั� 
แลัะอั่ดีแน่นดี�วัยคุณภาพที่� เรัาอ่ยากส่งต่ิอ่ให� กับท่่านผู้้� อ่่าน 
อ่ยา่งแท่�จรังิครับั

สุุดท้ี่าย์ห้วังว่าท่ี่านผ่้้อ่ีานทีุ่กท่ี่านจำะสุนุกแลัะเพลิัดเพลิัน
ไป็กับเน้�อีห้าสุาระท่ี่�สุารสุำานักการแพที่ย์์ขอีงเรานำามาฝากกัน
นะครับ แลัะในโอีกาสุเปิ็ดสุารสุำานักการแพที่ย์์ฉบับแรกขอีง
ป็ีงบป็ระมาณ 2564 ก็ขอีอีาราธนาคุณพระศุร่รัต้นต้รัย์แลัะ 
สุิ�งศุักดิ�สุิที่ธิ� ทัี่� งห้ลัาย์ในสุากลัโลักอีำานวย์พรให้้ท่ี่านผ่้้ อ่ีาน 
มสุ่ขุภาพแขง็แรง ป็ราศุจำากโรคภัย์นะครบั   สวััสดีีครับั

นางสุาวพรพไิลั ตั้นติ้ล่ัป็กิร 
หวััหน�ากลัุ่มงานยุท่ธศาสติรั์

นางสุาวซู้รย่์า จำะน้อีรง 
หวััหน�ากลัุ่มงานพฒันารัะบบบรักิารัสขุภาพ

นางรตั้นา มล้ันางเด่ย์ว 
หวััหน�ากลัุ่มงานพฒันาวิัช่าการั

นางสุกณุา เนย่์มเงิน 
หวััหน�ากลัุ่มงานพฒันาการับรัหิารั

บก.ทัักทัาย และ สารบัญั

มุุมุสบาย...สไตล์์ผู้้�บริหิาริ
“ผอ.สำำ�นัักก�รแพทย์ก์ล่่�วถึึง นัโย์บ�ย์ก�รบรหิ�รปีี 2564”

นวััตกริริมุทัันโล์ก
“บรกิ�รรกัษ�แบบ New Normal” Telemedicine

ก�าวัทัันโริค
“RSV ไวรัสำว�ย์ร�้ย์...ใกล้่ล่กูน้ัอย์ อันัตร�ย์ถึึงชีวิีต”

แวัดวังวิัชาการิ
“ม�ทำ�คว�มรูจั้ัก สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รจัริย์ธรรม
 ก�รวิจััย์ในัคนั กรุงเทพมห�นัคร”

สขุภาพผู้้�สง้วััย
“ข้อ้พงึระวังในัก�รออกกำ�ลั่งก�ย์ สำำ�หรับผู้สำงูอ�ยุ์”

24 ชั�วัโมุงการิแพทัยฉุ์ุกเฉิุน
“ตรวจัรบัรองรถึบรกิ�รก�รแพทย์ฉ์ุกุเฉุนิั”

เริ่�องเล่์าสริ�างพลั์ง
“คลิ่นิักศััล่ย์กรรมโรคอ้วนัโรงพย์�บ�ล่กล่�ง”

ริอบร้ิ�...ริกัษ์์สขุภาพ
“เลื่อกใชีย้์�ปีฏิิชีวีนัะ อย์�่เข้�้ใจัว่�แค่แก้อักเสำบ”

แกะกล่์อง...บอกต่อ
“โรงพย์�บ�ล่กล่�งนัำ� คณุภ�พชีวิีตดีีๆ เพื�อสำงัคมผู้สำงูวัย์”

เปิดิ Map ปิกัหมุุด ริ�านแนะนำาใกล์�โริงพยาบาล์
“ร�้นัย์ำ�โดีเรมอนั” เจ้ั�เก่� อยู์คู่่สำะพ�นัหันัม�กว่� 39 ปีี

คริวััใบเตย
“อิ�มสำวย์สำบ�ย์ๆ เมนูัสำไตล์่คีโต”

เริ่�องน้�ต�องขยาย Healthy Focus
“หลั่กสำตูรก�รบริห�รก�รพย์�บ�ล่ (ด้ี�นัก�รแพทย์)์
 รุน่ัที� 15 (บพ.15)”

Health Info Literacy
“5 โรคในัเด็ีกที�ม�พรอ้มกับหน้ั�หนั�ว”

นาย์อีดิศุร   วิต้ต้างกร้ 
ผู้้�อ่ำานวัยการัสำานกังานพัฒนา
รัะบบบริัการัท่างการัแพท่ย์

นางสุาวพรเพญ็ จำำาร้ญรตั้น์ 
ผู้้�อ่ำานวัยการัสว่ันยุท่ธศาสติรัแ์ลัะพฒันารัะบบบรักิารัสขุภาพ

นางสุาวกรรณิกา วรรณารกัษ์ 
ผู้้�อ่ำานวัยการัสว่ันพฒันาบุคลัากรั

นาย์ป็ติิ้ ฉลัอีงวิรยิ์ะเลิัศุ 
ผู้้�อ่ำานวัยการัศน้ยวิ์ัจัยแลัะแพท่ยศาสติรัศกึษา

นางฆณฬสุ ต้้นสุาย์เพช็ื้ร ์
หวััหน�าฝ่า่ยบรัหิารังานทั่�วัไป

บรรณาธิการ

C o n t e n t s

ผ่้ช่้ื้วย์บรรณาธิการ กอีงบรรณาธิการ

นางฉว่วรรณ สุรรพมงค์ 
หวััหน�ากลัุ่มงานวิัจัย

นางสุาวสุพุรรณ ่ พน้เพิ�มสุขุสุมบติั้
หวััหน�ากลัุ่มงานแพท่ยศาสติรัศกึษา

นางสุาวชื้ลิัดา ห้ริญัพฒันกลุั
เจ�าพนกังานโสติทั่ศนศกึษาช่ำานาญงาน

นางสุาวกาญจำนา พนับุญมา
เจ�าพนกังานธรุัการัช่ำานาญงาน

นาย์ภัคพงศุ ์ คงชื้าต้ร ่
นกัปรัะช่าสมัพนัธ์

นาย์อีดลุัย์ ์ จัำนที่รส์ุขุ 
นกัปรัะช่าสมัพนัธ์

นางสุาวรชัื้นิศุ  ตั้�งเสุรสิุ่ที่ธิกลุั
นกัปรัะช่าสมัพนัธ์

นาย์พเิชื้ษฐ์ ์ อิีนที่รบุญ 
นกัปรัะช่าสมัพนัธ์
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 นายแพทัย์อดิศริ วิัตตางกร้ิ 
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักง�นพััฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพัทย์

บก.ทัี่กที่าย์
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ในช่่วงปลายปี 2563 หลังจากผ่่านวิกฤตการระบัาดของเช่้�อไวรัสโควิด–19 
ระลอกแรกเมื่้�อช่่วงต้นปี เมื่้�อลองคิดย้อนทบัทวนไปจะพบัว่ามื่ีหลายๆ หน่วยงาน 
ที�มื่ีบัทบัาทสำาคัญในการร่วมื่กันป้องกันและแก้ไขปัญหาที�ถ้ือเป็นวิกฤตระดับัช่าติ 
และระดับัโลก หน่�งในนั�นค้อ สุำานักการแพที่ย์์ กรุงเที่พมห้านคร ที�เป็นอีกหน่�ง 
หนว่ยงานในการบัรหิารจัดการด้านการรักษาพยาบัาลในพ้�นที�กรุงเทพมื่หานคร

วันนี�เรามื่ีนัดกับันาย์แพที่ย์์สุุขสุันต์้ กิต้ติ้ศุภุกร ผ่้อ้ีำานวย์การสุำานักการแพที่ย์ ์
ในช่่วงเวลาสั�นๆ ที�ทีมื่งานได้เริ�มื่ต้นพูดคุยกับัท่านนายแพทย์สุขสันต์ฯ ผู่้อำานวยการ
สำานักการแพทย ์แต่จริงๆ พวกเรามัื่กจะช่อบัเรยีกท่านติดปากว่า ห้มอีสุขุสุนัต์้ ซึ่่�งจะ
ดูมื่ีความื่เป็นกันเองตามื่สไตล์การทำางานของท่านมื่ากกว่า โดยในวันนี�นอกจากจะได้
เหน็ถ่ืงวิสยัทัศน์การทำางานในเชิ่งประจักษ์ ยงัได้เห็นถ่ืงมื่มุื่มื่องการทำางานที�เน้นการนำา
เทคโนโลยีเข้ามื่าปรับัเปลี�ยน และพัฒนารูปแบับับัริการใหมื่่ๆ ผ่่านโครงการต่างๆ  
เพ้�อส่งมื่อบับัริการที�ดีใหแ้กป่ระช่าช่นเพ้�อพฒันาคณุภาพชี่วิตใหดี้ยิ�งข่�น

ถ้ือเปน็โอกาสอันดีที�สารสำานกัการแพทย์ ฉบบัแรกขอีงปี็ท่ี่� 11 นี�จะได้ถ่ืายทอด
ถ่ืงเบ้ั�องหน้าและเบ้ั�องหลังของการทำางานแบับัที�เรียกได้ว่าต้องก้าวนำาในด้านบัริการ 
และก้าวให้ทันเทคโนโลยี และก้าวไปพร้อมื่กับัทีมื่งานซึ่่�งก็ค้อเหล่าบุัคลากรในสังกัด
สำานักการแพทยน์ั�นเอง

อย่ารอช่้า มื่ารู้จัก ห้มอีสุุขสุันต์้ คนนี�ด้วยกัน ผ่่านคำาถืามื่ในเช่ิงนโยบัายและ
ขอ้คิดการทำางานของท่านค่ะ

1. นโยบายสำำานกัการแพทย ์ประจำำาป ีพ.ศ. 2564 ทา่นวางแนวทางการทำางาน
ไว้อย่างไรบ้าง

สำาหรับัในปี พ.ศ. 2564 เน้� องจากขณะนี�สำานักการแพทย์ ได้
จัดทำาแผ่นยุทธศาสตร์การพัฒนาสำานักการแพทย์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2564 – 2567) โดยกำาหนดวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรให้บัริการและดูแล
ระบับับัริการทางการแพทย์ในพ้�นที�กรุงเทพมื่หานคร ด้วยเทคโนโลยี
ที�ช่าญฉลาด เพ้� อให้ประช่าช่นมื่ีสุขภาพดีอย่างยั�งย้น และกำาหนดพันธกิจของ
หน่วยงานในการทำางานเพ้� อให้ประช่าช่นในกรุงเทพมื่หานครได้รับัความื่ช่่วย
เหล้อและเข้าถ่ืงบัริการตรวจรักษาพยาบัาล ส่งเสริมื่สุขภาพ ป้องกันโรคและ
ฟื้้� นฟูื้สุขภาพที�มื่ีคุณภาพ รวดเร็วทันการณ์ โดยจัดให้มื่ีเคร้อข่ายโรงพยาบัาล 
การบัริหารจัดการระบับับัริการการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดการเรียนการสอน การวิจัย
และพฒันาทางการแพทย ์ตลอดจนการประสานนโยบัายกำาหนดทิศทางและบูัรณาการ 
เคร้อข่ายทางการแพทย์ ทั�งภาครัฐและเอกช่นในเขตพ้�นที�กรุงเทพมื่หานคร พร้อมื่ได้
กำาหนดค่านยิมื่ขององค์กรภายใต้คำาว่า TRUST ที�ยอ่มื่าจาก

- T = Transformation การเป็ล่ั�ย์นผ่า่นสุ้ยุ่์คดิจิำทัี่ลั

- R = Research and Innovation สุนับสุนุนการวิจัำย์แลัะนวัต้กรรม

- U = Unity มค่วามเป็น็เอีกภาพไรร้อีย์ต่้อี

- S = Service intelligent ระบบบรกิารที่างการแพที่ย์อั์ีจำฉรยิ์ะ

- T = Training Professional การจัำดการเรย่์นการสุอีนแลัะพฒันาวิชื้าการ

สำาหรับัปงีบัประมื่าณ พ.ศ. 2564 ได้กำาหนดคำาขวัญ หรอ้ Motto ขององค์กรที�ว่า 
คิดถ่งสุุขภาพ เชื้้�อีมั�นสุำานักการแพที่ย์์ กรุงเที่พมห้านคร เพ้�อเน้นยำาถ่ืงทิศทางการ
ดำาเนนิงานของสำานกัการแพทยใ์นการสรา้งภาพลักษณ์ขององค์กรใหเ้กดิความื่เช้่�อมื่ั�น 
ในการบัริการทางการแพทย์แก่ประช่าช่นในพ้�นที�กรุงเทพมื่หานคร โดยมื่ีประเด็น
ยุทธศาสตร์ 3 ประเด็น ตามื่ตัวย่อของช่้�อหนว่ยงานภาษาอังกฤษ MSD กล่าวค้อ

M  Moral and Management บัริหารงานอย่างมื่ีประสิทธิภาพ มืุ่่งสู่องค์กร
คณุภาพคู่คุณธรรมื่

S  Service Special บัริการสุขภาพด้วยมื่าตรฐานคุณภาพ พัฒนาด้าน 
โรคเฉพาะทาง และมื่เีครอ้ขา่ยบัรกิารสุขภาพที�เขม้ื่แขง็

D  Digital and Development พฒันาบัริการ งานวิจัย นวัตกรรมื่และยกระดับั
โรงพยาบัาลมืุ่ง่สูอ่งค์กรดิจิทัล

2. โครงการหลัักๆ ท่�ท่านต้้องการผลัักดัันให้ เกิดัขึ้้�นหรือสำำาเร็จำในปี  
พ.ศ. 2564 มี่เรื�องอะไรบ้าง

สำาหรับัโครงการที�จะผ่ลักดันให้เกิดข่�นในปี พ.ศ. 2564 ท่ี่�สุำาคัญค้อีเร้�อีงขอีง
การผ่ลัักดันสุำานักการแพที่ย์์ให้้เป็็นอีงค์กรดิจิำทัี่ลั (Digital Organization) สมื่บูัรณ์
แบับั จะเห็นได้จากการนำาเทคโนโลยีมื่าใช่้ในการบัริหารจัดการสำานักการแพทย์ และ
นำาไปสู่การบัริหารจัดการด้านสุขภาพ เมื่้�อลงรายละเอียดถ่ืงโครงการที�จะดำาเนินการ
ก็ได้แก่ โครงการ Smart Hospital ที�จะมื่ีการสร้าง Health Data Center ข่�นมื่าเป็น

นายแพทย์สุุขสัุนต์์ กิิต์ติ์ศุุภกิรนายแพทย์สุุขสัุนต์์ กิิต์ติ์ศุุภกิร
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์ ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์ 

ผอ.สำำ�นัักก�รแพทย์์ผอ.สำำ�นัักก�รแพทย์์
กล่่าวถึึงนโยบายการบรหิารปีีกล่่าวถึึงนโยบายการบรหิารปีี  25642564

ศูนย์ข้อมูื่ลสุขภาพ เพ้�อรวบัรวมื่ข้อมูื่ลด้านสุขภาพของแต่ละโรงพยาบัาล พร้อมื่กับั
การประมื่วลผ่ลและวิเคราะห์ข้อมูื่ลเพ้�อสะท้อนให้เห็นปัญหาด้านสุขภาพของเมื่้อง 
นอกจากนี�จะมีื่การเช้่�อมื่โยงกับัศูนย์ข้อมูื่ลของกรมื่การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  
ซึ่่�งคาดว่าจะทำาใหส้ำาเรจ็ภายในป ีพ.ศ. 2564 นอกจากนี�จะมื่กีารเช่้�อมื่โยงข้อมื่ลูสขุภาพ
กับัภาคส่วนอ้�นๆ ได้แก่ โรงพยาบัาลในกลุ่มื่สถืาบัันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หร้อโรงพยาบัาลในกลุ่มื่สมื่าคมื่โรงพยาบัาลเอกช่น และโรงพยาบัาลในกลุ่มื่เหล่าทัพ  
ซึ่่�งหากเราสามื่ารถืเช่้�อมื่โยงข้อมืู่ลทำาให้เป็นข้อมืู่ลสุขภาพเขตที� 13 ได้ก็จะทำาให ้
สำานักการแพทย์ทราบัปัญหาด้านสุขภาพของเมื่้อง เพ้�อนำาไปสู่การวางแผ่นในการ
จัดการเพ้�อลดโรค เพิ�มื่สขุภาวะที�ดี ทำาใหป้ระช่าช่นในพ้�นที�กรุงเทพมื่หานครมื่สีขุภาพ
รา่งกายที�แขง็แรงข่�น ทำาใหก้รุงเทพมื่หานครเปน็เมื่อ้งสขุภาพดี Healthy city ต่อไป

นอกจากเร้�อง Smart Hospital กจ็ะมีื่เร้�องของการทำางานโรงพยาบัาลที�อยากให้ 
เป็นดิจิทัลสมื่บูัรณ์แบับั ตั�งแต่การทำางานแผ่นกผู่้ป่วยนอก หร้อ OPD ซึ่่�งได้เริ�มื่ 
ดำาเนนิการในรูปแบับั Paperless ไปแลว้บัางส่วนแต่อยากให ้
เปน็แบับั OPD True Paperless ภายในปี พ.ศ. 2564 พร้อมื่กับั 
การเริ�มื่ดำาเนินการขยายต่อยอดในแผ่นกผู่้ป่วยใน หร้อ 
IPD โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2566 นับัว่า 
เปน็สิ�งที�อยากเหน็เพราะจะเปน็การนำาเทคโนโลยี
มื่าใช้่พฒันาบัริการด้านสขุภาพ

นอกเหน้อจากงานด้านบัริการแล้ว 
ในส่วนของงานสนับัสนุน (Back Office)  
ก็อยากเห็นภาพของการนำาเทคโนโลยีมื่าใช่้ในรูป
แบับัของ e-office ในเร้�องของงานเอกสารตั�งแต่การติดตามื่
เอกสาร ระบับัการจัดเกบ็ัเอกสารอิเลก็ทรอนกิส ์(e-filing) ที�สามื่ารถืสบ้ัค้นได้จะทำาให้
งานของหน่วยงานมีื่คุณภาพมื่ากข่�น และประหยัดทรัพยากรกระดาษด้วย สว่นในเร้�อง
ของบัริการ ในปี 64 อยากให้เห็นภาพการทำางานของศูนย์ความื่เป็นเลิศ (Excellent 
Center) ที�มื่ีความื่ช่ัดเจนเพ้�อปูทางสู่ความื่เป็นโรงพยาบัาลตติยภูมื่ิระดับัสูง สามื่ารถื
ดูแลสุขภาพและสร้างความื่เช้่�อมัื่�นให้กับัประช่าช่นในพ้�นที�กรุงเทพมื่หานครได้ตามื่ที�
ได้กำาหนดเป็น Motto ว่า คิดถ่ืงสุขภาพ เช่้�อมัื่�นสำานักการแพทย์ กรุงเทพมื่หานคร 
ผ่่านการผ่ลักดันโครงการพัฒนาโรงพยาบัาล เช่่น โรงพยาบัาลกลางจะมีื่โครงการ
ศูนย์ตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health Intervention and 
Technology Assessment Program : HITAP) Precision Medicine และ โครงการ
ศูนย์เปลี�ยนถ่ืายอวัยวะ (Transplant Center) มื่าใช่้ในการรักษาผู่้ป่วย ส่วนโครงการ
ศูนย์หุ่นยนต์ช่่วยผ่่าตัดจะเป็นของโรงพยาบัาลตากสิน (Taksin Robotic Surgery 
Center) หร้อ โรงพยาบัาลที�เปน็ศูนยค์วามื่เป็นเลศิด้านโรคหวัใจ ซ่ึ่�งจะมื่ทีี�โรงพยาบัาล
เจริญกรุงประช่ารักษ์และโรงพยาบัาลตากสิน โรงพยาบัาลที�เกี�ยวกับัศูนย์ดูแลด้าน 
โรคปอด ระบับัทางเดินหายใจ ของโรงพยาบัาลสิรนิธร ทั�งหมื่ดนี�ค้อการเพิ�มื่ศกัยภาพ
ของโรงพยาบัาลในการรักษาพยาบัาลขั�นสูง เพ้�อสร้างความื่มื่ั�นใจให้กับัประช่าช่น 
ในพ้�นที�กรุงเทพมื่หานคร

3. อะไรเป็นปัจำจำัยสำำาคัญท่�ทำาให้ท่านประสำบความีสำำาเร็จำในชี่วิต้การทำางาน
หลายครั�งที�มื่ีเหล่าข้าราช่การหร้อบุัคลากรที�บัรรจุใหมื่่ หร้อได้รับัการแต่งตั�ง

เข้ามื่ารายงานตัว หร้อขอรับันโยบัายการทำางาน ผ่มื่มัื่กจะพูดเหมื่้อนกันทุกครั�งค้อใน
เร้�องของการมื่องถ่ืงประโยช่น์ส่วนรวมื่ มื่องภาพเป้าหมื่ายเดียวกัน เราก็จะสามื่ารถื
ทำางานที�ประสบัความื่สำาเร็จร่วมื่กันได้ นั�นค้อการทำางานให้กับัพี�น้องประช่าช่นช่าว
กรุงเทพมื่หานคร ถ้ืาเรามื่ีจุดย้นที�มืุ่่งมื่ั�นทำาให้ช่าวกรุงเทพฯ มื่ีสุขภาวะ สุขภาพที�ดี 
ปัญหาต่างๆ ก็จะแก้หร้อฟื้ันฝ่่าออกไปเพ้�อถ่ืงจุดหมื่ายร่วมื่กัน เมื่้�อเรามีื่จุดมืุ่่งหมื่าย
ร่วมื่กัน ประกอบักับัมีื่ความื่มุื่่งมัื่�น ทุ่มื่เทอย่างเต็มื่ที�และปฏิิบััติตามื่แนวทางที�ถืูกต้อง
ตามื่กฎหมื่าย รวมื่ถ่ืงการสร้างหร้อกระตุ้นให้เกิดความื่เข้าใจทั�วทั�งองค์กร ขับัเคล้�อน
ไปพร้อมื่กนั กจ็ะทำาใหส้ำาเรจ็ถ่ืงเป้าหมื่ายด้วยกนั เหมื่อ้นที�ผ่มื่พูดประโยคหน่�งอยูเ่สมื่อ 
นั�นค้อ MSD Moving Forward Together เราจำะก้าวไป็ด้วย์กัน...

มมุสุบาย์...สุไต้ล์ัผ่้บ้รหิ้าร
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จากสถืานการัณ์การัรัะบาดีขอ่งโควิัดี-19 เท่คโนโลัยีต่ิางๆ  
ไดี�ถื้กหยิบยกมาใช่�รัับมือ่กับสถืานการัณ์ที่�เกิดีขึ�น แลัะเพื�อ่รัอ่งรัับ
การัปรัับเปลีั�ยนพฤติิกรัรัมท่างสังคมส้่ควัามเป็นปกติิร้ัปแบบใหม ่
(New Normal) ไม่ว่ัาจะเป็นการัเรัียนอ่อ่นไลัน์ การัท่ำางานหรัือ่
ปรัะชุ่มอ่อ่นไลัน์ที่�มีการันำาเท่คโนโลัยี หรัือ่แอ่ปพลิัเคช่ั�นมาใช่� เพื�อ่
ท่ำาให�วิัถีืช่วิีัติขอ่งปรัะช่าช่นสามารัถืดีำาเนนิต่ิอ่ไปไดี�อ่ยา่งปกติิภายใติ� 
สถืานการัณ์วิักฤติ แลัะหนึ�งในเท่คโนโลัยีที่�มีการัเติิบโติอ่ย่าง 
ก�าวักรัะโดีดีในช่่วังนี�คือ่เท่คโนโลัยีท่างการัแพท่ย์ ซึ่ึ�งเท่คโนโลัยี
การัแพท่ย์มีการัพัฒนามาอ่ย่างต่ิอ่เนื�อ่ง เช่่น การัผู้่าตัิดีผู้่านกลั�อ่ง  
การัใช่�หุ่นยนต์ิ การัรัักษาดี�วัยรัังสี ฯลัฯ แลัะเมื�อ่เกิดีวิักฤติไวัรััส 
โควิัดี-19 ที่�จำาติ�อ่งมีการัรัักษารัะยะห่างท่างสังคม (Social  
Distancing) เท่คโนโลัยีท่างการัแพท่ย์ที่�สำาคัญที่�หน่วัยงานหรัือ่
อ่งค์กรัท่างการัแพท่ย์นำามาใช่�อ่ย่างแพร่ัหลัายในปัจจุบันคงหน ี
ไมพ่�น “Telemedicine”

Telemedicine ห้รอ้ีระบบโที่รเวชื้กรรม คือ่ การนำาเที่คโนโลัย์่
มาชื้่วย์ให้้บุคลัากรที่างการแพที่ย์์แลัะผ่้้ป่็วย์สุามารถพ้ดคุย์กัน 
ได้แบบ Real–time เช่่นเดีียวักับการัสื� อ่สารัผู้่านรัะบบ VDO  
Conference ในลัักษณะการัรัักษาพยาบาลั การัให�คำาปรึักษา
รัะหว่ัางแพท่ยกั์บผู้้�ปว่ัย การัจ่ายยา รัวัมถึืงการัให�ควัามร้ั�ท่างสขุภาพ 
ที่�ก่อ่ให�เกิดีผู้ลัลััพธคื์อ่สุขภาพที่�ดีีขึ�นขอ่งปรัะช่าช่น โดียไม่มขี�อ่จำากัดี
ในเรัื�อ่งเวัลัาแลัะสถืานที่� มคีวัามสะดีวักสบาย ปรัะหยดัีเวัลัา ค่าใช่�จ่าย 
ทั่�งยงัไดี�รับับรักิารัเหมอื่นกับการัมาโรังพยาบาลั

นวัต้กรรมทัี่นโลัก
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อ่ย่างไรัก็ติาม ทุ่กเท่คโนโลัยีย่อ่มมีข�อ่จำากัดีรัวัมถึืง 
Telemedicine ดี�วัยเช่่นกัน หนึ�งในข�อ่จำากัดีที่�สำาคัญคือ่ 
การัที่�แพท่ย์ไม่สามารัถืติรัวัจร่ัางกายผู้้�ป่วัยไดี� ซึึ่�งในการั
ให�คำาวิันิจฉัยหรัือ่คำาแนะนำาท่างการัแพท่ย์นั�น บ่อ่ยครัั�ง 
ที่�แพท่ยต์ิ�อ่งการัข�อ่มล้ัจากการัติรัวัจรัา่งกายมาปรัะกอ่บการัวิันจิฉยั 
รัวัมถึืงข�อ่จำากัดีเรัื�อ่งควัามไม่คุ�นเคยขอ่งแพท่ย์ แลัะผู้้�ป่วัยในการั 
ให�คำาปรึักษาอ่อ่นไลัน์ แลัะควัามไม่คุ�นชิ่นกับการัใช่�เท่คโนโลัย ี
ในการัรัักษาพยาบาลั ทั่�งนี� สิ�งที่�เท่คโนโลัยี Telemedicine ติ�อ่งให�
ควัามสำาคัญอ่ย่างมากคือ่การัเก็บรัักษาข�อ่ม้ลัส่วันตัิวัที่�เป็นควัามลัับ 
ขอ่งผู้้�ป่วัย ติามข�อ่บังคับกฎหมายพรัะรัาช่บัญญัติิคุ�มครัอ่งข�อ่ม้ลั
ส่วันบุคคลั (PDPA) เพื�อ่ให�ข�อ่ม้ลัการัด้ีแลัรัักษาข�อ่ม้ลัขอ่งผู้้�ป่วัย
ปลัอ่ดีภัยส้งสุดี อ่ย่างไรัก็ติาม ไม่ไดี�หมายควัามว่ัาป่วัยแลั�วัห�ามมา 
โรังพยาบาลั หากผู้้�ป่วัยมีอ่าการัที่�ไม่พึงปรัะสงค์หรืัอ่ผู้ลัข�างเคียง 
ยงัคงจำาเปน็ที่�ติ�อ่งเข�ามารับัการัรักัษาพยาบาลัที่�โรังพยาบาลั

สุำานักการแพที่ย์์ กรุงเที่พมห้านคร เป็็นห้น่วย์งานให้้บริการ
ที่างสุุขภาพในพ้�นท่ี่�กรุงเที่พมห้านคร ม่โรงพย์าบาลัในสุังกัด 
จำำานวน 11 แห้่ง ซู่�งได้รบัผ่ลักระที่บจำากวิกฤต้โควิด-19 แลัะจำาก
สุถานการณ์ป็ัจำจุำบัน โรงพย์าบาลัในสัุงกัดต้้อีงให้้บริการผ่้้ป็่วย์ 
เป็็นจำำานวนมากถ่งป็ระมาณ 4,000,000 ครั�งต่้อีปี็ สำานกัการัแพท่ย ์
จึงติ�อ่งหาแนวัท่างดี้แลัผู้้�ป่วัยเพื�อ่ลัดีควัามแอ่อั่ดี แลัะป้อ่งกันไม่ให�
มีการัแพรั่เช่ื�อ่ในโรังพยาบาลั ดี�วัยการัให�ผู้้�ป่วัยพบหมอ่ผู้่านรัะบบ 
Telemedicine พฒันาแอ่ปพลิัเคช่ั�น “ห้มอี กที่ม.” โดียแอ่ปพลิัเคช่ั�น 
ดัีงกล่ัาวัจะเปน็การัพบแพท่ย์ผู้า่นท่าง VDO Conference ท่ำางานรัว่ัม
กับรัะบบการัรัักษาพยาบาลัปกติิ ปัจจุบันให�บรัิการัดี�านการัรัักษา
ผู้้�ปว่ัย แลัะให�คำาปรึักษาดี�านการัรักัษาผู้้�ปว่ัยในกลุ่ัมเปา้หมาย ดัีงนี�

  ผู้้�ปว่ัยโรัคเรัื�อ่รังัที่�ควับคุมไดี�    ไดี�แก่  โรัคเบาหวัาน    โรัคควัามดัีน 
โลัหติิสง้แลัะโรัคไขมนัในเลืัอ่ดีส้ง เปน็ติ�น

  ผู้้�ป่วัยกลุ่ัมที่�มีควัามเหมาะสมกับการัรัักษาดี�วัยรัะบบ 
โท่รัเวัช่กรัรัม ไดี�แก่ ผู้้�ป่วัยโรัคผู้ิวัหนังเรัื�อ่รััง ผู้้�ป่วัยเอ่ช่ไอ่วีั 
(HIV) ผู้้�ปว่ัยวััณโรัค แลัะผู้้�ปว่ัยจิติเวัช่เรัื�อ่รังั เปน็ติ�น

   ผู้้�ป่วัยติิดีเตีิยงที่�เป็นโรัคเบาหวัาน โรัคควัามดัีนโลัหิติส้ง  
 แลัะโรัคไขมนัในเลืัอ่ดีสง้ เปน็ติ�น

โดียนำารั่อ่งในผู้้�ป่วัยสิท่ธิปรัะกันสังคมแลัะผู้้�ป่วัยสิท่ธิหลััก
ปรัะกันสุขภาพ แลัะแพท่ย์พิจารัณาแลั�วัเห็นว่ัาสามารัถืรัับบรัิการั

ท่างรัะบบโท่รัเวัช่กรัรัม (Telemedicine) ไดี� ซึ่ึ�งก่อ่นการัรัับ
บรักิารัจะไดี�รับัคำาช่ี�แจงแลัะมกีารัลังนามยนิยอ่ม (Consent 
form) นอ่กจากนี�ในส่วันขอ่งการัจ่ายยา กรัณีเป็นผู้้�ป่วัยที่�
รัับยาอ่ย่างเดีียวั สามารัถืเลืัอ่กวิัธีการัรัับยา ไดี�แก่ เข�ามา
รัับยาที่�โรังพยาบาลั หรัือ่จ่ายยาท่างไปรัษณีย์โดียเลืัอ่กใช่�
ผู้้�ให�บรัิการัขนส่งที่�มีรัะบบการัท่ำางานน่าเช่ื�อ่ถืือ่ สามารัถื

รัะบุผู้้�รัับ ติรัวัจสอ่บรัายลัะเอี่ยดีข�อ่ม้ลัการัส่งไดี� โดียแนวัท่าง
พัฒนา Telemedicine ขั�นต่ิอ่ไป นอ่กจากแอ่ปพลิัเคช่ั�นแลั�วั คือ่
การัพัฒนาตัิวัซึ่อ่ฟต์ิแวัรั์ หรืัอ่ AI มาเป็นผู้้�ช่่วัยแพท่ย์ในการัจัดีการั
ข�อ่ม้ลัสุขภาพ (Digital Health Data) ต่ิางๆ ทั่�งการับันทึ่กข�อ่ม้ลั
การัปรัะมวัลัวิัเครัาะห์ผู้ลัวิันิจฉัยโรัค ซึึ่�งยังมีช่่อ่งว่ัางให�พัฒนาไดี�อี่ก 
ต่ิอ่ไปในอ่นาคติ

จากที่�กล่ัาวัมาทั่�งหมดีจะเห็นไดี�ว่ัาภายใติ�สถืานการัณ์วิักฤติ 
โควิัดี-19 นอ่กจากจะก่อ่ควัามเสียหายท่างดี�านสุขภาพ แลัะบริัการั
ท่างการัแพท่ย์แลัะสาธารัณสุขแลั�วั ยังมีอี่กดี�านหนึ�งคือ่เป็นการั 
ปรับัวิัถีืช่วิีัติขอ่งปรัะช่าช่นเพื�อ่รัอ่งรับัพฤติิกรัรัมแบบ New Normal 
โดียการันำาเท่คโนโลัย ีTelemedicine เข�ามาช่ว่ัยอ่ำานวัยควัามสะดีวัก
ท่างดี�านการัแพท่ย์แลัะสาธารัณสุข ที่�สามารัถืเข�าถึืงบรัิการัไดี�ดี�วัย
ควัามสะดีวัก รัวัดีเรั็วั ลัดีควัามแอ่อั่ดี แลัะเวั�นรัะยะห่างท่างสังคม 
ซึ่ึ�งเปน็การัเปลีั�ยนมมุมอ่งการัดีแ้ลัสุขภาพขอ่งปรัะช่าช่นจากร้ัปแบบ
เดิีมๆ ไปส้ร้่ัปแบบที่�ทั่นสมยัก�าวัทั่นโลักในปจัจุบนั เผู้ยให�เหน็ทิ่ศท่าง
ขอ่งการัดีแ้ลัรักัษาสุขภาพในอ่นาคติ...

Telemedicine เหมาะกัับผู้้�ป่่วยกัลุ่่�มโรคเร้�อรังท่ี่�อากัาร 
ไม�หนัักัแลุ่ะม่ป่ระวัติิกัารรักัษาอย้�แลุ่�ว ผู้้�ป่่วยเกั�าท่ี่�ติ�องม่กัาร
ติิดติามอากัาร กัลุ่่�มผู้้�ป่่วยรับยาเดิม ซ่ึ่�งสามารถใช้�ช้�องที่าง  
Telemedicine ที่ดแที่นักัารไป่โรงพยาบาลุ่ได� ซ่ึ่�งช้�วยเพ่�มความ
สะดวกัจากักัารลุ่ดระยะเวลุ่ากัารรอคอย ลุ่ดระยะเวลุ่ากัาร 
เดินัที่าง ลุ่ดความเส่�ยงจากักัารสัมผู้ัส แลุ่ะลุ่ดความแออัดในั 
โรงพยาบาลุ่ได� 

บริิการิ “Telemedicine” พบหมอทางไกล...ใส่่ใจเหมือนใกล้กัน

1.
2.

3.

นวัต้กรรมทัี่นโลัก
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RSV หรัือ่ช่ื�อ่เต็ิมว่ัา Respiratory Syncytial Virus เป็นเช่ื�อ่ที่�ก่อ่ให�เกิดีโรัค 
ในท่างเดิีนหายใจ โดียเฉพาะเด็ีกเล็ักอ่ายุน�อ่ยกว่ัา 5 ขวับลังไป มักจะพบโรัคนี�ในช่่วัง
ฤดี้ปลัายฝ่นติ�นหนาวั โดียเช่ื�อ่ไวัรััสอ่าจท่ำาให�มีเสมหะมากท่ำาให�ปอ่ดีเกิดีอ่าการัอั่กเสบ  
แลัะท่ำาให�เยื�อ่บุหลัอ่ดีลัม แลัะท่างเดิีนหายใจต่ิางๆ บวัม จึงท่ำาให�เด็ีกมีอ่าการัเหนื�อ่ยหอ่บ 
แลัะหายใจลัำาบาก บางรัายอ่าการัหนกัมหีอ่บเหนื�อ่ย หายใจมเีสยีงหวีัดี เชื้้�อนี้้�ติิดต่ิอกัันี้ได้
โดยกัารสัมัผัสััใกัล้้ชื้ดิกัับสัิ�งคััดหลั้�งต่ิางๆ ของผั้ป่้่วย เชื้น่ี้ นี้ำามก้ั นี้ำาล้าย เสัมหะ อั่ติรัาการั
แพรัก่รัะจายอ่ย้ที่่�ผู้้�ปว่ัย 1 คน ต่ิอ่คนทั่�วัไปเพยีง 1-2 คนเท่่านั�น ไมแ่พรัก่รัะจายเหมอื่นโรัคหดัี 
หรัอื่คอ่ตีิบ ที่�ผู้้�ปว่ัยจาม 1 ครัั�ง อ่าจแพร่ักรัะจายเช่ื�อ่ไดี� 7-12 คน ผู้้�ปกครัอ่งควัรัหมั�นสงัเกติ
อ่าการัขอ่งลัก้หลัานอ่ยา่งใกลั�ช่ดิี เพรัาะหากพลัาดีไปสักนดิีอ่าจมอัี่นติรัายถึืงช่วิีัติไดี�

หากพบอาการดัังต่่อไปน้ี้�
และสงสัยว่า่ลูกอาจได้ัรับเช้ื้�อไว่รัส RSV 
รบีพาลูกส่งโรงพยาบาลโดัยด่ัว่นี้ 

• ภาวัะขาดนำา สงัเกติเวัลัาลัก้รั�อ่งไห� แต่ิไมม่นีำาติาไหลัอ่อ่กมา
• อาการิไข�ส้งขึ�นๆ ล์งๆ แลัะมนีำามก้ใสๆ ไหลัติลัอ่ดีเวัลัา
• เบ่�ออาหาริ งอแง แลัะอ่าการัซึึ่ม
• ไอมุากจนเหน่�อย ไอ่คลั�ายเสียงหมาเหา่ จามบอ่่ย
• มุเ้สมุหะสค้ล์ำาเขย้วั หรัอื่สเีหลืัอ่ง
• หายใจเปิน็เสย้งหวัด้ หายใจตืิ�น เรัว็ั สั�น ดีเ้หนื�อ่ย 
 หายใจลัำาบาก ปกีจมก้บานเวัลัาหายใจ
• ปิล์ายนิ�วั เล็์บ เริิ�มุเปิล์้�ยนสเ้ปิน็เขย้วัคล์ำา ตัิวัลัายเขียวั
 จากการัขาดีอ่อ่กซิึ่เจน

ก้าวทัี่นโรค
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ทัี่�งน่� ท่ี่านสุามารถห้าข้อีม้ลัความร้ด้้านสุุขภาพให้้กับป็ระชื้าชื้นผ่่านที่างเว็บไซูต์้
สุำานักการแพที่ย์ ์แลัะ 

Facebook Fanpage : 
สำานักการิแพทัย์ กรุิงเทัพมุหานคริ 

แลัะสุอีบถามขอ้ีมล้ัด้านสุขุภาพได้ท่ี่� 

สายด่วันสุขภาพสำานักการิแพทัย์ 

โทัริ.1646 
ให�บริกิาริตล์อด 

ผูู้้ท้ี่�เส้�ยงต่่อการติ่ดัเช้ื้�อ RSV

เด็กเล็์กอายุน�อยกว่ัา 5 ปิ ียิ�งอ่ายุน�อ่ยยิ�งรุันแรัง เด็ีกคลัอ่ดี
ก่อ่นกำาหนดี มโีรัคปรัะจำาตัิวั เช่น่ ปอ่ดี หวััใจ 

ว่ธ้ิีการป้องกันี้

แนะนำาการิดแ้ล์สขุภาพริบัปิริะทัานอาหาริทั้�ถู้กสขุอนามุยั 
แล์ะคริบ 5 หมุ้่ สวัมใส่เสื�อ่ผู้�าให�เหมาะสมกับสภาพอ่ากาศ เพื�อ่
เพิ�มควัามอ่บอุ่่นแก่รั่างกาย ดืี�มนำามากๆ ลั�างมือ่ให�สะอ่าดี อ่อ่ก
กำาลัังกายอ่ยา่งสมำาเสมอ่ พกัผู้อ่่นให�เพยีงพอ่ สวัมเสื�อ่ผู้�าที่�มคีวัาม
หนาหรัอื่หม่ผู้�าเพื�อ่เพิ�มควัามอ่บอุ่่นแก่รัา่งกาย แลัะหลีักเลีั�ยงการั
ไปชุ่มช่นคนเยอ่ะ หรืัอ่หลีักเลีั�ยงการัอ่ย้ใ่กลั�ผู้้�ใหญ่ แลัะเด็ีกที่�ปว่ัย 
แต่ิหากจำาเปน็ให�สวัมหน�ากากอ่นามยั หรืัอ่ใช่�ผู้�าปดิีปาก ปดิีจมก้
เวัลัาไอ่หรัอื่จาม

การรักษา

เบ่�องต�นไวัริสั RSV ไมุมุ่วั้ัคซีน้สำาหริบัปิอ้งกัน ดัีงนั�นแพท่ย์
จึงใช่�วิัธีการัรัักษาไปติามอ่าการั รัักษาปรัะคับปรัะคอ่ง ไม่ว่ัา 
จะเป็นการัให�ยาลัดีไข� หรัือ่ในเด็ีกบางรัายที่�มีลัักษณะขอ่ง
หลัอ่ดีลัมตีิบ ก็อ่าจจะมีการัให�ยาพ่นเพิ�มเพื�อ่ขยายหลัอ่ดีลัม  
รัวัมถึืงการัเคาะปอ่ดีแลัะด้ีดีเสมหะ ให�อ่อ่กซึ่เิจน

ก้าวทัี่นโรค
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หลัายๆ 
ท่่านคงท่รัาบ

กันดีีว่ัาการัท่ำาวิัจัย 
ใ น ค น  จ ะ ติ� อ่ ง ผู้่ า น

กรัะบวันการัพิจารัณางาน
วิัจัยนั�นๆ ก่อ่นว่ัาถ้ืกติ�อ่งติาม

หลัักจรัิยธรัรัมงานวิัจัยในคนหรัือ่ไม ่
โดียคณะกรัรัมการัจะมีการัปรัะชุ่มเพื�อ่

พิจารัณางานวิัจัยทุ่กเดืีอ่น เดืีอ่นลัะ 2 ครัั�ง  
ในวัันจันท่ร์ัที่� 2 แลัะ 4 ขอ่งเดืีอ่น รับัพจิารัณา
จรัิยธรัรัมโครังร่ัางการัวิัจัยให�กับบุคลัากรั
ภายในแลัะภายนอ่กสังกัดีกรุังเท่พมหานครั 
ที่�ดีำาเนินการัวิัจัยในคนในหน่วัยงานสังกัดี
กรุังเท่พมหานครั

มาทำาความร้�จัักิ

แลัะท่รัาบหรืัอ่ไม่ว่ัาสุำานักงานคณะกรรมการจำริย์ธรรมการวิจัำย์ในคน 
กรุงเที่พมห้านคร ได้ผ่่านการป็ระเมินจำาก คณะกรรมการต้รวจำเย์่�ย์ม  
คณะกรรมการจำรยิ์ธรรมการวิจัำย์ในคน ท่ี่�เป็็นมาต้รฐ์านระดับเอีเชื้ย่์แป็ซูฟิิกิ จำาก 
SIDCER/FERCAP (The Strategic Initiative for Developing Capacity in Ethical 
Review (SIDCER) แลัะ Forum for Ethical Review Committees in Asia and 
the Western Pacific (FERCAP) แลั�วั ซึ่ึ�งเป็นอ่งค์กรัอิ่สรัะในการัรัับรัอ่งคุณภาพ
การัรับัรัอ่งมาติรัฐานสากลัขอ่งคณะกรัรัมการัจริัยธรัรัมการัวิัจัยในคน

คณะกริริมการิตริวจปริะเมิน SIDCER-FERCAP ริะหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2563

แวดวงวิชื้าการ
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Human Research Ethics Committee
ส่ำานักงานคณะกริริมการิจริิยธริริมการิวิจัยในคน กรุิงเทพมหานคริ

แลัะเม้�อีไม่นานมาน่�เป็็นท่ี่�น่าย์ินด่ย์ิ�ง ท่ี่�สุำานักงานคณะกรรมการ
จำรยิ์ธรรมการวิจัำย์ในคน กรุงเที่พมห้านคร ได้รบัการย์อีมรบัจำากสุำานักงาน
คณะกรรมการอีาห้ารแลัะย์า กระที่รวงสุาธารณสุุข โดย์สุามารถ 
ให้้การพิจำารณาแลัะรับรอีงโครงร่างการวิจัำย์ที่างคลิันิกท่ี่�เก่�ย์วกับย์าได้ 
แลัะโครงร่างการวิจัำย์ย์าท่ี่�ม่การนำาห้ร้อีสุั�งเข้ามาในราชื้อีาณาจัำกรโดย์ 
ไมต้่้อีงขอีข่�นที่ะเบย่์นต้ำารบัย์า ห้รอ้ีการผ่ลิัต้เพ้�อีศุก่ษาวิจัำย์ในมนุษย์์

ซึ่ึ� งจะ เห็นไดี� ว่ั าสุำา นักงานคณะกรรมการ
จำริย์ธรรมการวิจัำย์ในคน กรุงเที่พมห้านคร มีรัะบบ
การัรัับรัอ่งคุณภาพติามมาติรัฐานสากลั เพื�อ่ปกป้อ่ง
ศกัดิี�ศรั ีสทิ่ธ ิควัามปลัอ่ดีภัย แลัะรักัษาผู้ลัปรัะโยช่น์
ขอ่งผู้้� ที่� เป็นอ่าสาสมัครัแลัะชุ่มช่นในการัวิั จัย  
โดียพิจารัณาผู้ลัปรัะโยช่น์แลัะ ควัามจำาเป็นขอ่งการั
วิัจัย ติลัอ่ดีจนกำากับดี้แลัให�เป็นไปติามหลัักเกณฑ์์ 
การัพจิารัณาจรัยิธรัรัมการัวิัจัยในคน...

ห้ากท่ี่านม่ความป็ระสุงค์จำะสุอีบถามเพิ�มเติ้ม
สุามารถติ้ดต่้อีได้ท่ี่� 

e-mail : bmaec@hotmail.com 
โที่รศุพัท์ี่ 0-2220-7564

แวดวงวิชื้าการ
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การอีอีกกำาลัังกาย์ในผ่้้สุ้งอีายุ์ม่ป็ระโย์ชื้น์ห้ลัาย์ด้าน เชื้่น ชื้่วย์ให้้ชื้่วิต้ 
ย์้นย์าวข่�น ชื้ะลัอีการเกิดโรคสุมอีงเล้ั�อีม ลัดความเสุ่�ย์งในการเกิดโรคห้ัวใจำ  

เบาห้วาน เป็็นต้้น จ่ำงควรสุ่งเสุริมให้้ผ่้้สุ้งอีายุ์อีอีกกำาลัังกาย์ แต่้เน้�อีงจำาก 
วัย์ผ่้้สุ้งอีายุ์ม่ความเป็ล่ั�ย์นแป็ลังไป็จำากวัย์ห้นุ่มสุาวทัี่�งที่างกาย์วิภาค
แลัะสุร่รวิที่ย์าขอีงร่างกาย์ทีุ่กระบบจำากความชื้รา ม่ความเสุ้�อีมถอีย์

ขอีงอีวัย์วะต่้างๆ ในรา่งกาย์ การควบคุมสุมดุลัขอีงอีวัย์วะภาย์ในลัดลัง เชื้่น การควบคุมอุีณห้ภ้มิรา่งกาย์ป็รบัตั้วต่้อีสุิ�งแวดล้ัอีมลัดลัง 
แลัะร่างกาย์ต้อีบสุนอีงต่้อีความเครย่์ดลัดลัง จ่ำงเป็็นเห้ตุ้ให้้ผ่้้สุ้งอีายุ์ม่โอีกาสุเกิดภาวะแที่รกซู้อีนห้ร้อีบาดเจ็ำบได้ง่าย์กว่าวัย์ห้นุ่มสุาว 
เม้�อีอีอีกกำาลัังกาย์ จ่ำงมข้่อีพง่ระวังดังน่�

พญ.พลัอย เรืองสำินภิิญญา 
อายุุรแพทยุ์ผู้้�สู้งอายุุ กลุุ่�มงานเวชศาสูตร์ผู้้�สู้งอายุุ 

โรงพยุาบาลุ่เจริญกรุงประชารักษ์์

พญ.กัญญมีาศ พ่่มีปรีชีา 
แพทยุ์เวชศาสูตร์ฟื้้�นฟืู้ กลุุ่�มงานเวชศาสูตร์ฟื้้�นฟืู้ 

โรงพยุาบาลุ่เจริญกรุงประชารักษ์์

 1. ผ่้้สุ้งอีายุ์ท่ี่�ม่โรคป็ระจำำาตั้วห้ร้อีม่อีาการขอีงโรคหั้วใจำแลัะ
ห้ลัอีดเล้ัอีด โรคเมแที่บอีลิักห้รอ้ีโรคไต้ ควรได้รบัการต้รวจำ
คัดกรอีงสุุขภาพก่อีนอีอีกกำาลัังกาย์ หากเคยไดี�รัับการัติรัวัจ
คัดีกรัอ่งสุขภาพจากแพท่ย์แลั�วัภายใน 1 ปีที่�ผู้่านมา แลัะ
สภาวัะสุขภาพไมม่กีารัเปลีั�ยนแปลัง อี่กทั่�งอ่อ่กกำาลัังกายเปน็
ปรัะจำาอ่ย้่แลั�วั สามารัถือ่อ่กกำาลัังกายแบบแอ่โรับิกในรัะดัีบ
ควัามแรังปานกลัางไดี�เลัย แต่ิหากติ�อ่งการัเพิ�มการัอ่อ่กกำาลััง
กายเปน็รัะดัีบหนกัติ�อ่งไดี�รับัการัติรัวัจคัดีกรัอ่งสุขภาพก่อ่น

 2. ห้ากผ่้้สุ้งอีายุ์อีอีกกำาลัังกาย์แล้ัวม่อีาการเจ็ำบห้น้าอีก ใจำสุั�น 
ห้น้ามด้ ให้ห้้ยุ์ดอีอีกกำาลัังกาย์ทัี่นท่ี่ แลั�วัรับีไปโรังพยาบาลั

 3. ผ่้สุ้ง้อีายุ์ท่ี่�มโ่รคป็ระจำำาตั้วเป็น็โรคความดันโลัห้ติ้สุง้ควรห้ล่ัก
เล่ั�ย์งการอีอีกกำาลัังกาย์ชื้นิดท่ี่�ต้้อีงมก่ารกลัั�นห้าย์ใจำห้รอ้ีเบง่ 
เพรัาะจะท่ำาให�ควัามดัีนโลัหติิเพิ�มส้งขึ�นไดี�

 4. ผ่้้สุ้งอีายุ์ท่ี่�ม่โรคป็ระจำำาตั้วเป็็นโรคเบาห้วานท่ี่�ใชื้้ย์าฉ่ด
อิีนซู้ลิันห้รอ้ีย์าลัดนำาต้าลัห้ลัาย์ชื้นิด ควรเจำาะนำาต้าลัป็ลัาย์
นิ�วก่อีนแลัะห้ลัังอีอีกกำาลัังกาย์เพ้�อีป้็อีงกันภาวะนำาต้าลัต้ำา 
แลัะอ่าจพกขนมหรัือ่ลั้กอ่มติิดีตัิวัไปอ่อ่กกำาลัังกาย หากเกิดี
อ่าการันำาติาลัติำาจะไดี�รับัปรัะท่านไดี�ทั่นที่

สุขุภาพผ่้สุ้้งวัย์
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 5. ห้ลัังอีอีกกำาลัังกาย์ควรด้� มนำาเพิ�มข่�นเพ้� อีที่ดแที่นการ 
เสุ่ย์นำาในช่ื้วงอีอีกกำาลัังกาย์ เน้� อีงจำากผ้้่สุ้งอีายุ์ม ่
ความเสุ่�ย์งต่้อีภาวะขาดนำามากกว่าวัย์ห้นุ่มสุาว 
แลัะควัรัหลีักเลีั�ยงการัอ่อ่กกำาลัังกายในสภาพ
อ่ากาศที่�รั�อ่นจัดีหรัอื่อ่ากาศถ่ืายเท่ไมส่ะดีวัก

 6. ในผ่้้สุ้งอีายุ์ท่ี่�ไม่เคย์อีอีกกำาลัังกาย์มาก่อีน ให้้เริ�มการอีอีก
กำาลัังกาย์จำากเบาแล้ัวค่อีย์เพิ�มความห้นักขอีงการอีอีก
กำาลัังกาย์อีย่์างช้ื้าๆ โดียสังเกติการัเติ�นขอ่งช่ีพจรั แลัะ
อ่าการัเหนื�อ่ย ให�อ่ย้่ในรัะดัีบควัามเหนื�อ่ยน�อ่ยจนถึืงเหนื�อ่ย
ปานกลัาง

 7.  ก่อีนอีอีกกำาลัังกาย์ควรม่การย์้ดเห้ย์่ย์ด warm up  
กล้ัามเน้�อีแต่้ลัะสุ่วน เพื�อ่ลัดีการับาดีเจ็บแลัะปวัดีเมื�อ่ย 
ขอ่งกลั�ามเนื�อ่ แลัะหลัังอ่อ่กกำาลัังกายควัรัมกีารั cool down 
เพื�อ่ให�รัะบบไหลัเวีัยนเลืัอ่ดีไดี�มกีารัปรับัตัิวัคืนส้ส่ภาวัะปกติิ

 8. ควรเล้ัอีกเคร้�อีงแต่้งกาย์ เสุ้�อีผ่า้ รอีงเท้ี่าท่ี่�เห้มาะสุมสุำาห้รบั
การอีอีกกำาลัังกาย์ เสื�อ่ผู้�าควัรัเลืัอ่กที่�รัะบายอ่ากาศ ควัาม
รั�อ่นแลัะเหงื�อ่ไดี�ดีี ไม่รัะคายเคือ่งผู้ิวัรัะหว่ัางอ่อ่กกำาลัังกาย 
รัอ่งเท่�าควัรัเป็นรัอ่งเท่�าผู้�าใบหรืัอ่รัอ่งเท่�าหุ�มส�นแลัะหมั�น
เช่็คดีอ่กยางขอ่งรัอ่งเท่�าอ่ย่างสมำาเสมอ่ เพื�อ่ลัดีควัามเสี�ยง
ในการัหกลั�มรัะหว่ัางอ่อ่กกำาลัังกาย

 9. ผ่้้สุ้งอีายุ์ท่ี่�ม่ม่ป็ัญห้าข้อีสุะโพก ข้อีเข่าห้ร้อีข้อีเท้ี่า ควร 
ห้ล่ักเล่ั�ย์งการอีอีกกำาลัังกาย์ท่ี่�ม่การลังนำาห้นักกับข้อี 
เห้ล่ัานั�น เชื้น่ วิ�ง

 10. ควรห้ล่ักเล่ั�ย์งการอีอีกกำาลัังกาย์ห้ากม่ไข้ ไม่สุบาย์ การั 
อ่อ่กกำาลัังกายมีปรัะโยช่น์ในผู้้� ส้งอ่ายุ ผู้้� ส้งอ่ายุจึงควัรั 
อ่อ่กกำาลัังกาย แต่ิดี�วัยวััยที่�เปลีั�ยนแปลังไปจึงมีข�อ่พึงรัะวััง 
ให�อ่อ่กกำาลัังกายอ่ย่างเหมาะสม ลัดีภาวัะแท่รักซึ่�อ่นแลัะ
โอ่กาสบาดีเจ็บที่�อ่าจเกิดีขึ�นไดี�...

วิัไลั คปุต์ินริัติัิศยักลุั, 

การัฟ้� นฟผู้้้�สง้อ่ายุในปญัหาสขุภาพที่�พบบอ่่ย 

พมิพค์รัั�งที่� 1. 

กรุังเท่พฯ : มหาวิัท่ยาลััยมหดิีลั. 

คณะแพท่ยศาสติรัศ์ริัริัาช่พยาบาลั, 2561.

สุขุภาพผ่้สุ้ง้วัย์
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“กรุุงเทพมหานครุให้ความสำำาคัญของการุตรุวจรุับรุองมาตรุฐาน 
รุถปฏิิบัติการุในรุะบบบรุกิารุการุแพทย์์ฉุุกเฉิุน เพ่�อมุ�งเน้นความปลอดภััย์
ของผู้้้ป่วย์ รุวมทั�งบุคลากรุ เจ้าหน้าท่�ผู้้้ปฏิิบัติงานเป็นสำำาคัญ ตลอดจน
เพ่�อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำำานักงานตำารุวจแห�งชาติ เรุ่�องกำาหนด
เง่� อนไขในการุใช้ไฟสำัญญาณวับวาบ เสำ่ย์งสัำญญาณไซเรุนหรุ่อเสำ่ย์ง
สำัญญาณอย์�างอ่�นและเครุ่�องหมาย์แสำดงลักษณะของรุถฉุุกเฉิุน (ฉุบับท่� 3) 
พ.ศ. 2553 ใหเ้ปน็ไปตามท่�กฎหมาย์กำาหนด ตลอดจนการุติดแผู้�นสำติ�กเกอรุ ์
ตรุาสำัญลักษณ์การุแพทย์์ฉุุกเฉิุนซ่�งเป็นรุ้ปดาว 6 แฉุก (Star of Life)  

ด้านบนมค่ำาว�า “Bangkok EMS” และด้านล�างจะมค่ำาว�า “กรุุงเทพมหานครุ” 
พรุอ้มรุะบุป ีพ.ศ. .... ท่�ผู้�านการุตรุวจรุบัรุองมาตรุฐานฯ โดย์จะติดท่�กรุะจก
ตอนท้าย์ขา้งตัวรุถ เพ่�อสำรุา้งความมั�นใจใหกั้บปรุะชาชนผู้้ใ้ชบ้รุกิารุ”

โดย์ ดร.ป็ยิ์รตั้น์ พรรณรงัษ่
หัวหน้ั�กลุ่่มง�นัม�ตรฐ�นัแล่ะระบบบรกิ�รก�รแพทย์์ฉุกุเฉุนิั
ศูันัย์บ์ริก�รก�รแพทย์ฉ์ุกุเฉุนิักรุงเทพมห�นัคร (ศูันัย์์เอร�วัณ)

24 ช่ั่�วโมง24 ช่ั่�วโมง
การแพทย์์ฉุุกเฉิุน การแพทย์์ฉุุกเฉิุน 
“ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์์ฉุุกเฉิุน”“ตรวจรับรองรถบริการการแพทย์์ฉุุกเฉิุน”

กรุงเที่พมห้านครในฐ์านะอีงค์กรป็กครอีง
สุ่วนท้ี่อีงถิ�น (ร้ัปแบบพิเศษ) รัับผู้ิดีช่อ่บใน
การับรัิหารัจัดีการัรัะบบ การับรัิการั แลัะ
สรัรัหาสาธารัณ้ปการัภาครััฐที่�มีคุณภาพแลัะ
ปรัะสิท่ธิภาพ เพื�อ่ปรัะโยช่น์ ควัามสุข แลัะควัามปลัอ่ดีภัยขอ่งปรัะช่าช่นในพื�นที่� ทั่�งนี� โดย์ม่
ระบบบริการการแพที่ย์์ฉุกเฉินกรุงเที่พมห้านคร ท่ี่�มุ่งเน้นการให้้ความชื้่วย์เห้ล้ัอีผ่้้เจ็ำบป่็วย์ 
ท่ี่�มค่ณุภาพแลัะมาต้รฐ์านด้วย์ระบบเครอ้ีขา่ย์ห้น่วย์บรกิาร ปรัะกอ่บดี�วัย โรังพยาบาลัในสังกัดี
กรุังเท่พมหานครั โรังพยาบาลัภาครััฐ โรังพยาบาลัภาคเอ่กช่น แลัะอ่งค์กรัสาธารัณปรัะโยช่น ์
ในพื�นที่�กรุังเท่พมหานครั ข่�นที่ะเบ่ย์นร่วมเป็็นเคร้อีข่าย์ห้น่วย์บริการในระบบบริการ 
การแพที่ย์์ฉุกเฉินกรุงเที่พมห้านคร รวมทัี่�งสุิ�น จำำานวน 62 แห้่ง มีรัถืบริัการัการัแพท่ย์ฉุกเฉิน 
ที่�รัว่ัมปฏิิบติัิการัในรัะบบฯ จำานวัน 223 คัน ปรัะกอ่บดี�วัย รัถืบริัการัการัแพท่ย์ฉกุเฉินรัะดัีบปฏิิบติัิ
การัการัแพท่ยข์ั�นสง้ (ALS) จำำานวน 142 คัน รัถืบรักิารัการัแพท่ยฉ์กุเฉนิรัะดัีบปฏิิบติัิการัการัแพท่ย์ 

24 ชื้ั�วโมงการแพที่ย์ฉุ์กเฉิน
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ขั�นพื�นฐาน ปรัะเภท่รัถืบรักิารัการัแพท่ย์ฉกุเฉนิสำาหรับัชุ่ดีปฏิิบติัิการั
ฉกุเฉนิรัะดัีบติ�น (BLS) จำำานวน 81 คัน นอ่กจากนั�น ยงัไดี�ดีำาเนนิการั 
ติรัวัจมาติรัฐานรัถืบรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินสำาหรัับชุ่ดีปฏิิบัติิการั
เบื�อ่งติ�น (FR) ซึ่ึ�งผู้า่นการัรับัรัอ่งเบื�อ่งติ�นจากมล้ันธิเิครัอื่ขา่ย ทั่�ง  8  แหง่  
อี่กจำานวัน 659 คัน รวมทัี่�งสุิ�น จำำานวน 882 คัน เพื�อ่เปน็การัติิดีติาม 
กำากับ ควับคุมคุณภาพมาติรัฐานขอ่งรัถืบริัการัการัแพท่ย์ฉุกเฉิน 
ในรัะบบฯ ให�สามารัถืปฏิิบติัิงานไดี�อ่ย่างมปีรัะสิท่ธภิาพ

สุำานักการแพที่ย์ ์กรุงเที่พมห้านคร โดย์ศุน้ย์บ์รกิารการแพที่ย์์
ฉุกเฉินกรุงเที่พมห้านคร (ศน้ย์เอ่รัาวััณ) ไดี�ดีำาเนนิการัโครังการัติรัวัจ
รัับรัอ่งรัถืบริัการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินในรัะบบบริัการัการัแพท่ย์ฉุกเฉิน
กรุังเท่พมหานครั ซึ่ึ�งเป็นโครังการัต่ิอ่เนื�อ่งทุ่กปี โดียกำาหนดีให�รัถื
บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินที่�เข�ารั่วัมปฏิิบัติิการัฉุกเฉินในรัะบบฯ ติ�อ่ง
จดีท่ะเบียน ติรัวัจสภาพ ต่ิอ่ใบอ่นุญาติปรัะจำาปีขอ่งกรัมการัขนส่ง
ท่างบก แลัะขอ่อ่นุญาติใช่�สัญญาณไฟวัับวัาบแลัะเสียงสัญญาณ
จากกอ่งบังคับการัติำารัวัจจรัาจรั สำานักงานติำารัวัจแห่งช่าติิ รัวัมถึืง
ติ�อ่งผู้่านการัติรัวัจรัับรัอ่งจากหน่วัยงานติรัวัจรัับรัอ่งรัถืบรัิการัการั
แพท่ย์ฉุกเฉินรัะดัีบจังหวััดี สำาหรัับในพื�นที่�กรุังเท่พมหานครันั�น 
สุำานักการแพที่ย์์ กรุงเที่พมห้านครที่ำาห้น้าท่ี่�เป็็นห้น่วย์งานต้รวจำ
รับรอีงรถบริการการแพที่ย์์ฉุกเฉิน โดย์ศุ้นย์์เอีราวัณ ในฐานะ
ส่วันรัาช่การัที่�มีอ่ำานาจหน�าที่�ในการับริัหารัจัดีการัรัะบบบริัการั
การัแพท่ย์ฉุกเฉินขอ่งกรุังเท่พมหานครั จึงไดี�แต่ิงตัิ�งคณะกรัรัมการั
ติรัวัจรับัรัอ่งคณุภาพรัถืบรักิารัการัแพท่ยฉ์กุเฉนิในรัะบบบริัการัการั
แพท่ย์ฉุกเฉินขึ�น เพ้�อีดำาเนินการต้รวจำรบัรอีงรถ
บริการการแพที่ย์์ฉุกเฉินท่ี่�เข้าร่วมป็ฏิิบัติ้การ 
ในระบบ เพ้�อีเป็น็การกำากับ ติ้ดต้าม แลัะรบัรอีง
คุณภาพขอีงรถบริการการแพที่ย์์ฉุกเฉินให้้
สุามารถป็ฏิิบัติ้งานได้อีย์่างมป่็ระสุิที่ธิภาพ เป็็น
ไป็ต้ามมาต้รฐ์านท่ี่�กำาห้นด แลัะเพ้�อีป็ระโย์ชื้น์
สุ้งสุุดแก่ผ่้้รับบริการ ซู่�งก็ค้อีป็ระชื้าชื้นในเขต้
พ้�นท่ี่�กรุงเที่พมห้านครให้้ได้รับการบริการท่ี่�ได้
มาต้รฐ์านแลัะป็ลัอีดภัย์มากย์ิ�งข่�น

ในปีงบปรัะมาณ 2564 คณะกรัรัมการัติรัวัจรัับรัอ่งคุณภาพรัถื
บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินฯ ซึ่ึ�งปรัะกอ่บดี�วัย ผู้้�แท่นจากโรังพยาบาลั
แม่โซึ่นรั่วัมกับศ้นย์บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พมหานครั 
(ศ้นย์เอ่รัาวััณ) สำานักการัแพท่ย์ ไดี�เข�าติรัวัจรัับรัอ่งมาติรัฐานรัถื
บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินรัะดัีบปฏิิบัติิการัการัแพท่ย์ขั�นส้ง (ALS)  
ในพื� นที่�  9 โซึ่น รัวัมโรังพยาบาลัจำานวัน 53 แห่ง เมื� อ่เดืีอ่น
พฤศจิกายน 2563 แลัะไดี�ดีำาเนินการัติรัวัจรัับรัอ่งมาติรัฐาน 
รัถืบริัการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินสำาหรัับชุ่ดีปฏิิบัติิการัรัะดัีบติ�น (BLS) 
ให�กับม้ลันิธ ิ8 แห่ง แลัะศ้นย์เอ่รัาวััณ เมื�อ่วัันที่� 18 ธนัวัาคม 2563 
ณ ลัานคนเมือ่ง ศาลัาว่ัาการักรุังเท่พมหานครั โดียมี พล้ติำารวจโท
โสัภณ พิสัุทธิิวงษ์์ รัอ่งผู้้�ว่ัารัาช่การักรุังเท่พมหานครั เป็นปรัะธาน
ในพิธเีปิดีโครังการัติรัวัจรัับรัอ่งรัถืบรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินในรัะบบ
บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พมหานครั โดียมีคณะผู้้�บริัหารั
กรุังเท่พมหานครั ผู้้�บรัิหารัสำานักการัแพท่ย์ แลัะผู้้�แท่นหน่วัยงาน 
ที่�เกี�ยวัข�อ่งเข�าร่ัวัมในงาน

สำาหรัับรัถืบรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินที่�ผู้่านการัติรัวัจมาติรัฐานฯ
แลั�วั ปรัะช่าช่นสามารัถืสังเกติไดี�จากสติิ�กเกอ่ร์ัซึึ่�งติิดีดี�านข�างรัถื  
เป็็นสุัญลัักษณ์การแพที่ย์์ฉุกเฉินร้ป็ดาว 6 แฉก (Star of Life)  
ดี� านบนมีคำา ว่ั า  BangkokEMS  แลัะดี� านล่ัางจะมีคำา ว่ั า 
กรุุงเทพมหานครุ พรั�อ่มรัะบุปี พ.ศ. ที่�ผู้่านการัติรัวัจรัับรัอ่ง 
มาติรัฐานฯ โดียจะติิดีไวั�ที่�กรัะจกติอ่นท่�ายดี�านข�างขอ่งตัิวัรัถื  
เพื�อ่เปน็การัสรั�างควัามมั�นใจให�กับปรัะช่าช่นผู้้�ใช่�บรักิารั

ทั� งนี้้�  หากัป่ระชื้าชื้นี้เกิัดบาดเจ็บ
หร้อเจ็บป่่วยฉุุกัเฉิุนี้ให้ โทร.1669 ศู้นี้ย์
เอราวัณ เพ้�อป่ระสัานี้รถพยาบาล้ให้กัาร
ชื้ว่ยเหล้้อเรง่ด่วนี้ฟร ้ติล้อด 24 ชื้ั�วโมง
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ในปจัจุบนั คงปฏิิเสธไมไ่ดี�ว่ัา ปรัะช่ากรัไท่ย มคีนอ่�วันในปริัมาณ
ที่�ส้งขึ�น ในอ่ดีีติเรัาคงมอ่งควัามอ่�วันว่ัาเป็น “ภาวะอ้วน” ซึ่ึ�งเป็น
เรัื�อ่งขอ่งบุคลิักภาพ หรัือ่ การัมอ่งจากสังคมภายนอ่ก แต่ิจากข�อ่มล้ั
ปัจจุบัน พบว่ัา ควัามอ่�วันนั�นเป็น “โรุค” เนื�อ่งจากเมื�อ่เรัามีภาวัะ
อ่�วันเกิดีขึ�นแลั�วั โรัคต่ิางๆ ก็จะติามมาอี่กมากมาย เช่่น เบาหวัาน 
ควัามดัีนโลัหติิส้ง โรัคนอ่นกรัน ไขมนัในเลืัอ่ดีส้ง ตัิบอั่กเสบ ข�อ่เสื�อ่ม 
ไมเกรัน ซึ่มึเศรั�า หวััใจ รัวัมถึืงโรัคมะเรัง็บางช่นดิี ซึ่ึ�งสุดีท่�าย จะท่ำาให�
เรัามอี่ายุขัยที่�สั�นลัง

คนส่วันใหญ่ที่�มีปรัะสบการัณ์ในการัลัดีนำาหนักจะพบว่ัา 
เมื�อ่เรัาควับคมุอ่าหารั อ่อ่กกำาลััง ช่ว่ังนั�นนำาหนกัก็จะค่อ่ยๆ ลังดีี 
แต่ิต่ิอ่มาเมื� อ่เรัาไม่ไดี�ควับคุมหรัือ่อ่อ่กกำาลัังเหมือ่นเดิีม 
นำาหนักที่�ลังไปก็จะกลัับขึ�นมา นอ่กจากนั�นก็จะไดี�นำาหนัก 
ส่วันแถืมที่�เพิ�มขึ�นมาดี�วัย (โยโย่) สรุัปก็คือ่ “ยิ่่�งลดยิ่่�งอ้วน” 
นั�นเอ่ง

นายแพทัย์ณริงค์  บุญญกาศ  
ติำาแหนง่ นายแพท่ยช์่ำานาญการั

นางสาวัพิมุล์ริตัน์  คำาแก�วั 
ติำาแหนง่ พยาบาลัวิัช่าช่พีช่ำานาญการั

คลิินิิกศััลิยกรรม

โรคอ้้วนโรคอ้้วน
โรงพยาบาลิกลิาง

ดัีงนั�นการัลัดีควัามอ่�วัน ดี�วัยการัคุมอ่าหารั การัอ่อ่กกำาลััง  
การัปรัับเปลีั�ยนพฤติิกรัรัมให�ไดี�ผู้ลัสำาเรั็จนั�น ติ�อ่งอ่าศัยควัามตัิ�งใจ
แลัะวิันยัค่อ่นข�างมาก ซึึ่�งจากการัศกึษาพบว่ัา ผู้้�ที่�ท่ำาไดี�สำาเรัจ็มไีมถึ่ืง 
5% แต่ิก็เปน็วิัธกีารัที่�แนะนำาให�ปฏิิบติัิเปน็สิ�งแรักในการัลัดีนำาหนกั

ในปัจจุบัน การัผู่้าตัิดีกรัะเพาะลัดีนำาหนัก เข�ามามีบท่บาท่ 
มากขึ�นในการัรัักษาผู้้�ที่�มีโรัคอ่�วัน เนื�อ่งจากเป็นการัผู้่าตัิดีโดียการั
ส่อ่งกลั�อ่ง ส่งผู้ลัให�ภาวัะแท่รักซึ่�อ่นหลัังผู่้าตัิดีน�อ่ย แผู้ลัเล็ัก ท่ำาให�
ฟ้� นตัิวัหลัังผู้า่ตัิดีไดี�ไวั

เร้�อีงเล่ัาสุรา้งพลััง
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จากการัศึกษาพบว่ัา การุรุักษาโรุคอ้วนด้วยิ่การุ
ผ่่าตััดนั�น เป็็นการุรุักษาโรุคอ้วนท่�ได้ผ่ลมากท่�สุุด  
ซึ่ึ�งนอ่กจากจะท่ำาให�นำาหนักลัดีลังแลั�วั ยังท่ำาให�โรัคร่ัวัม
ต่ิางๆ หายไป หรัือ่ดีีขึ�น เช่่น เบาหวัาน ควัามดัีนโลัหิติส้ง 
ไขมันในเส�นเลืัอ่ดีส้ง จากการัศึกษาพบว่ัาผู้้�ป่วัยโรัคอ่�วัน
ที่�มีภาวัะเบาหวัานหลัังผู้่าตัิดี พบว่ัาเบาหวัานหายขาดี 
สามารัถืหยุดียาไดี�ถึืง 77% โดียส่วันที่�เหลืัอ่สามารัถืลัดียาเบาหวัานไดี�  
การัควับคมุนำาติาลัดีีขึ�น การัผู้า่ตัิดีรักัษาโรัคอ่�วัน จึงไดี�รับัควัามนยิม
มากขึ�นในปจัจุบนั

คลิันิกศัลัยกรัรัมโรัคอ่�วันโรังพยาบาลักลัาง มีรัะบบการัให�
บรัิการัรัักษาโรัคอ่�วันแบบครับวังจรัทั่�งแบบผู้่าตัิดีแลัะไม่ผู้่าตัิดี 
อ่อ่กติรัวัจผู้้�ป่วัยที่�ห�อ่งติรัวัจผู้้�ป่วัยนอ่ก กลุ่มงานศััลยิ่กรุรุม 
ชั้ั�น 2 อาคารุอนุสุรุณ์์ 100 ป็ี ในวันศัุกรุบ์่่ายิ่แรุกของเดือน 
โดียผู้้�ป่วัยที่�มาที่�คลิันิกจะปรัะกอ่บดี�วัยผู้้�ป่วัยทั่�งก่อ่นผู้่าตัิดี
แลัะหลัังผู้า่ตัิดี ในช่่วังแรักผู้้�ป่วัยจะไดี�รัับการับรัรัยายให�ควัามร้ั� 
เกี�ยวักับโรัคอ่�วัน การัรัักษาโรัคอ่�วันโดียวิัธกีารัผู้่าตัิดี, ไม่ผู้่าตัิดี 
แลัะให�ผู้้�ปว่ัยไดี�แลักเปลีั�ยนปรัะสบการัณ์กัน หลัังจากนั�นผู้้�ปว่ัย
จะไดี�รัับการัติรัวัจรัักษาโดียศัลัยแพท่ย์ อ่ายุรัแพท่ย์รัะบบต่ิอ่ม
ไรั�ท่่อ่ อ่ายุรัแพท่ย์รัะบบท่างเดิีนหายใจ แลัะนักกำาหนดีอ่าหารั 
พรั�อ่มกันในการัมาติรัวัจที่�คลิันกิครัั�งเดีียวัแบบครับวังจรัที่�ศน้ย์

น อ่ ก จ า ก นั� น ยั ง มี ก า รั เ ยี� ย ม บ� า น โ ดี ย  
นักสังคมสงเครัาะห์ กลัุ่มงานเวัช่ศาสติร์ัชุ่มช่น 
พยาบาลั ที่�ผู้่านมาการัเยี�ยมบ�านผู้้�ป่วัยหลัังผู้่าตัิดี 
โดียพิจารัณาในรัายที่� อ่าจจะมีปัญหา เรัื� อ่ ง 
การัปฏิิบัติิตัิวัหลัังผู้่าตัิดี หรัือ่ผู้้�ป่วัยที่�นำาหนัก 
ลังไม่เป็นไปติามเกณฑ์์ เพื� อ่ให�เข�าใจถึืงปัญหา 

ที่�เปน็อุ่ปสรัรัคต่ิอ่การัลัดีนำาหนกัหลัังผู้า่ตัิดีที่�แท่�จรังิขอ่งผู้้�ปว่ัย

อ่ย่างไรัก็ติาม ผ่ลสุำาเรุจ็ของการุผ่่าตััดลดความอ้วน ไม่ได้
ข้�นกับ่การุผ่่าตััดเพย่ิ่งแค่อยิ่่างเดย่ิ่ว นำาหนักจะลงมากหรุอืน้อยิ่ 
ในคนไข้แต่ัละคน ข้�นอย่่ิ่กับ่การุป็ฏ่ิบ่ัต่ัตััวหลังผ่่าตััด ซ้ึ่�งถืือเป็็น 
สุ่ ว น ท่�สุำา คั ญ ท่� สุุ ด  ดัี ง นั� น 
จึงควัรัที่� จะรัับปรัะท่านสิ� ง 
ที่� ถื้กติ�อ่ง แลัะมีปรัะโยช่น ์ 
ห ลัังจากนั� น ถื� า นำา ห นั ก ตัิ วั 
ลัดีลังในรัะดัีบหนึ�ง ก็แนะนำา 
ให�อ่อ่กกำาลัังรั่วัมดี�วัย เพื�อ่ให�
เกิดีผู้ลัสำาเรัจ็มากที่�สดุี...

เร้�อีงเล่ัาสุรา้งพลััง



16

องค์ักัารอนี้ามัยโล้กั (World Health Organization : WHO) 
ได้ป่ระกัาศู World Antibiotic Awareness Week ระหว่างวันี้ท้� 
18-24 พฤศูจิกัายนี้ 2563 เพ้�อสันัี้บสันุี้นี้ป่ระชื้าคัมโล้กั ใหเ้ล็้งเหน็ี้ 
ถึงคัวามสัำาคััญของกัารรณรงค์ั เร้�องกัารใชื้้ยาต้ิานี้จุล้ชื้้พ 
อย่างสัมเหติุผัล้ในี้ระดับโล้กั เพ้�อสัรา้งคัวามติระหนัี้กัเกั้�ยวกัับ

ปั่ญหาเชื้้�อด้�อยา แล้ะล้ดปั่ญหากัารเกิัดแล้ะกัารแพรก่ัระจายเชื้้�อด้�อยา รวมทั�งสันัี้บสันุี้นี้กัารใช้ื้ยาต้ิานี้จุล้ชื้พ้อย่างสัมเหตุิผัล้แก่ั 
หน่ี้วยงานี้ท้�เกั้�ยวขอ้งในี้ป่ระเทศูต่ิางๆ ทั�วโล้กั

เร้�อีงย์าป็ฏิิชื้ว่นะ (Antibiotics) ซึ่ึ�งเปน็ยาใช่�รักัษาโรัคที่�เกิดีจากเช่ื�อ่แบคที่เรัยี โดย์ย์ากลัุ่มน่�
มห่้ลัาย์ชื้นิด เช่ื้น เพนนิซูลิัลิัน อีะมอ๊ีกซูซู่ลิัลิัน รอ็ีกชื้โิที่มยั์-ซูนิ เต้ต้รา้ซูยั์คลิัน นอีรฟ์ิล็ัอีกซูาซูนิ 
เป็็นต้้น ซึึ่�งยาแต่ิลัะช่นิดีนี�ใช่�รัักษาเช่ื�อ่แบคที่เรีัยไดี�ต่ิางช่นิดีกัน ยาปฏิิช่ีวันะติ�อ่งใช่�เฉพาะเมื�อ่มี
อ่าการัเจ็บป่วัยที่�เกิดีจากเช่ื�อ่แบคที่เรัียเท่่านั�น แลัะติ�อ่งติรังกับเช่ื�อ่ที่�เป็นสาเหตุิ คนไท่ยทั่�วัไป 
มกัเรีัยกยาปฏิิช่วีันะว่ัา “ยาแก�อักเสบ” ซึึ่�งเปน็การัเรัยีกที่�ไมถ้่ืกติ�อ่งจนท่ำาให�เกิดีควัามเข�าใจผู้ดิีว่ัา 
ท่กุครัั�งที่�มอี่าการัอั่กเสบไม่ว่ัาจะเกิดีจากสาเหตุิใดี ก็ติ�อ่งใช่�ยาปฏิิช่วีันะรักัษาทั่�งหมดี ซึึ่�งเป็นควัาม
เข�าใจที่�ผู้ดิี การัอั่กเสบสว่ันใหญ ่ไมไ่ดี�เกิดีจากการัติิดีเช่ื�อ่ จึงไมต่ิ�อ่งใช่�ยาปฏิิช่วีันะ

1.  โรุคหวัด หลัายคนเข�าใจผู้ิดีว่ัาเมื�อ่เป็นหวััดีมีอ่าการัเจ็บคอ่ นำาม้กไหลั เสียงแหบ มีเสมหะ ติ�อ่งกินยาปฏิิช่ีวันะ  
การัติิดีเช่ื�อ่ที่�คอ่ส่วันใหญ ่รั�อ่ยลัะ 85 ไมไ่ดี�เกิดีจากเช่ื�อ่แบคที่เรัยีแต่ิเกิดีจากเช่ื�อ่ไวัรัสั  ยาปฏิิช่วีันะไมส่ามารัถืฆ่า่เช่ื�อ่
ไวัรััส จึงไม่ท่ำาให�โรัคหายเรั็วัขึ�นแต่ิอ่ย่างใดี โดียการัรัักษาไปติามอ่าการั เป็นไข�ก็กินยาลัดีไข� เช่่น พารัาเซึ่ติามอ่ลั
หรัือ่เช็่ดีตัิวัให�ไข�ลัดี ถื�ามีนำาม้กมาก ลั�างจม้กดี�วัยนำาสะอ่าดีหรืัอ่นำาเกลืัอ่ ถื�าคัดีจม้กอ่าจกินยาเพื�อ่บรัรัเท่าอ่าการั 
คัดีจมก้ ถื�ามอี่าการัเจ็บคอ่ เสยีงแหบหรืัอ่ไอ่ ควัรัลัดีใช่�เสยีง ดืี�มนำาอุ่่นมาก ๆ หรัอื่ใช่�ยาแก�ไอ่ช่ว่ัยบรัรัเท่าอ่าการัแลัะ
พกัผู้อ่่นให�เพยีงพอ่

2.  ท้องเสุ่ยิ่ ไม่จำาเป็นติ�อ่งใช่�ยาปฏิิช่ีวันะ การัรัักษา โดียการัดืี�ม 
นำาเกลืัอ่แรั ่เพื�อ่ท่ดีแท่นนำาแลัะเกลืัอ่แรัที่่�เสยีไป รับัปรัะท่านอ่าหารั
อ่่อ่น ๆ  เช่่น โจ๊กหรัอื่ข�าวัติ�ม งดีอ่าหารัรัสจัดีหรัอื่ย่อ่ยยาก หลีักเลีั�ยงการั
ดืี�มนมท่กุช่นดิี อ่าจใช่�ผู้งถ่ืานคารับ์อ่นดีด้ีซึ่บัสารัพษิแลัะก๊าช่ ช่ว่ัยบรัรัเท่า 
อ่าการัท่�อ่งเสียแลัะท่ำาให�อุ่จจารัะเหลัวัน�อ่ยลัง หากท่�อ่งเสียรั่วัมกับ 
มไีข�ส้ง แลัะถ่ืายเปน็มก้เลืัอ่ดี ควัรัรับีปรักึษาแลัะพบแพท่ย์

เล้อกใช้ื้
ยาปฏิิชีีวนะ 
อย่าเข้้าใจว่า่
แค่่แก้้อััก้เสบ

เล้อกใช้ื้
ยาปฏิิชีีวนะ 
อย่าเข้้าใจว่า่
แค่่แก้้อััก้เสบ

รอีบร้.้..รกัษ์สุุขภาพ
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3.  แผัล้เล้้อดออกั เช่น่ แผู้ลัมดีีบาดี ถื�าแผู้ลัไมส่มัผู้สัสิ�งสกปรัก แผู้ลัขอ่บเรีัยบ แลัะ 
ผู้้�ป่วัยมีสุขภาพแข็งแรังดีี เช่่น ไม่เป็นเบาหวัาน ไม่จำาเป็นติ�อ่งใช่�ยาปฏิิช่ีวันะ  
แต่ิผู้้�ป่วัยจะติ�อ่งไม่ให�แผู้ลัโดีนนำา รัักษาบรัิเวัณแผู้ลัให�สะอ่าดี ไปท่ำาแผู้ลัติามนัดี
หรัือ่ท่ำาแผู้ลัอ่ย่างถื้กวิัธี การัรัักษาควัามสะอ่าดีขอ่งแผู้ลัให�ดีีเพียงพอ่ที่�จะท่ำาให�
แผู้ลัหายไดี� ไม่ติ�อ่งใช่�ยาปฏิิช่ีวันะ ยกเวั�นแผู้ลั ที่�มีโอ่กาสติิดีเช่ื�อ่ส้ง เช่่น แผู้ลัถื้ก 
วััติถุืทิ่�มเป็นร้ั ถื้กบดีอั่ดีมีเนื�อ่ติาย ขอ่บไม่เรัียบ ปนเป้� อ่นสิ�งมีแบคที่เรัีย เช่่น  
นำาคลัำา นำาสกปรัก

เม้�อใดท้�แพทย์สัั�งให้ใช้ื้ยาป่ฏิิชื้้วนี้ะ ต้ิองกิันี้ให้คัรบ
ติามขนี้าดแล้ะติามกัำาหนี้ดอย่างเคัร่งคัรัด อย่าแบ่งให ้
ผั้้อ้�นี้เพราะจะทำาให้ทั�งเราแล้ะผั้้อ้�นี้กิันี้ยาไม่คัรบติาม
ขนี้าด อยา่เก็ับยาไว้กิันี้คัรั�งต่ิอไป่ เพราะยาอาจหมดอายุ
หรอ้เราอาจเป็่นี้เชื้้�อชื้นิี้ดอ้�นี้ท้�ไมส่ัามารถใชื้ย้านี้้�รกััษ์าได้

หากใช่�ยาปฏิิช่ีวันะไม่เหมาะสม อ่าจเกิดีอ่าการัข�างเคียง
ตัิ�งแต่ิเล็ักน�อ่ย คลืั�นไส�อ่าเจียน จนถึืงอ่าการัรุันแรัง ตัิบอั่กเสบหรัอื่ 
อ่าจเกิดีการัแพ�ยา จนท่ำาให�เสียช่ีวิัติไดี� นอ่กจากนี�การัใช่�ยา
ปฏิิช่ีวันะพรัำาเพรัื� อ่ ท่ำาให�เกิดีเช่ื� อ่ดืี� อ่ยา ท่ำาให�ติ�อ่งเปลีั�ยนยา 
ไปเรัื�อ่ย ๆ จนไมส่ามารัถืหายาอ่ะไรัรักัษาแลัะเสยีช่วิีัติในที่�สดุี

กรุังเท่พมหานครั ไดี�กำาหนดีนโยบายแลัะส่งเสริัม
ให�โรังพยาบาลัสังกัดีสำานักการัแพท่ย์ทั่�ง 11 แห่ง 
ดีำา เ นิ น กิ จ ก รั รั ม ต่ิ า ง ๆ  เ พื� อ่ ส่ ง เ ส ริั ม ก า รั ใ ช่� ย า 
ติ�านจุลัช่ีพอ่ย่างสมเหตุิผู้ลั ลัดีปัญหาการัเกิดีเช่ื� อ่ 
ดืี� อ่ยามาอ่ย่างต่ิอ่เนื� อ่ง จึงไดี� จัดีกิจกรัรัมรัณรังค์ 
Antibiotic Awareness Week รัะหว่ัางวัันที่� 16-24 
พฤศจิกายน 2563 โดียม ีนางศลิ์ปิสวัย ริะวัแ้สงสร้ิย ์ 
ปลััดีกรุังเท่พมหานครั เปน็ปรัะธานเปดิีงาน...

รอีบร้.้..รกัษ์สุขุภาพ
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ใหม!่!!  “แกัะกัล่้อง...บอกัต่ิอ” โรงพยาบาล้ 
 กัล้างนี้ำายา่นี้บางขุนี้เทย้นี้ ท้�เพิ�งก่ัอสัรา้ง

เสัร็จสัมบ้รณ์ไป่เม้�อไม่กั้�เด้อนี้ท้�ผั่านี้มา แล้ะเปิ่ดให้บริกัาร
รักัษ์าคัรบวงจรติล้อด 24 ชื้ั�วโมง ทางฝั่ั� งกัรุงเทพติอนี้ใต้ิ 
รองรับสัังคัมผั้้สั้งอายุแล้ะขยายกัารให้บริกัารสัาธิารณสัุข
ของคันี้ทั�วไป่ โดยนี้อกัเหน้ี้อจากักัารเป่็นี้โรงพยาบาล้รกััษ์า
โรคัทั�วไป่แล้้ว แต่ิยังเป็่นี้สัถาบันี้ฝั่ึกัอบรมเวชื้ศูาสัติร์แล้ะ
กัารพัฒนี้าผั้้ด้แล้ผั้้สั้งอายุ กัล่้าวค้ัอไม่ได้แค่ัรกััษ์า แต่ิมุ่งเน้ี้นี้
พัฒนี้าสัุขภาพแล้ะคุัณภาพชื้้วิติผั้้สั้งอายุให้ยั�งย้นี้แข็งแรง
อยา่งมค้ัวามสัขุกัับคัรอบคัรวั ชุื้มชื้นี้แล้ะสังัคัม

คุณภาพชีวิตดีๆ เพื่อสังคมผู้สูงวัย

แพทยห์ญงิป่ระกัายพรกึั ทั�งทอง
รองผู้้�อำ�นวยก�ร (ฝ่�่ยก�รแพทย)์
โรงพย�บ�ลผู้้�สู้งอ�ยุบ�งขุุนเทียน

แกะกล่ัอีง...บอีกต่้อี



19ปีีที่่� 11 ปีระจำำ�เดืือน ตุุล�คม - ธัันว�คม 2563  เล่มที่่� 1 / 2564

โรังพยาบาลัผู้้�ส้งอ่ายุบางขุนเที่ยน สังกัดีสำานักการัแพท่ย์ 
กรุังเท่พมหานครั เป็นโรังพยาบาลัทุ่ติิยภ้มิ ขนาดี 300 เตีิยง บน
พื�นที่�ใช่�สอ่ยปรัะมาณ 130,805 ติารัางเมติรั ปรัะมาณ 70% ขอ่ง
พื�นที่�อ่าคารัทั่�งหมดีก่อ่สรั�างบนนำา อี่ก 30% คือ่ อ่าคารัที่�สรั�าง
บนพื�นดิีนที่�ถืมขึ�นใหม่ จะเป็นอ่าคารัที่�ติ�อ่งมีฟังก์ช่ันเช่ื�อ่มต่ิอ่กับ
ถืนน อ่ย่างอ่าคารัจอ่ดีรัถืแลัะตึิก OPD ส่วันนำาในพื�นที่�แก�มลิัง
ซึ่ึ�งโรังพยาบาลัตัิ�งครั่อ่มอ่ย่้สามารัถืนำาไปใช่�รัดีนำาติ�นไม�แลัะขัดี
ลั�างพื�นที่�ส่วันต่ิางๆ แท่นนำาปรัะปาไดี� โดียอ่าคารัศ้นย์เวัช่ศาสติร์ั 

ผู้้�ส้งอ่ายุ ให�บรัิการับำาบัดีรัักษาโรัคเฉพาะท่างแก่ผู้้�ส้งอ่ายุอ่ย่างเต็ิม
ปรัะสิท่ธิภาพครับวังจรัดี�วัยเครัื�อ่งมือ่อุ่ปกรัณ์ แลัะเท่คโนโลัยีที่� 
ทั่นสมยั ตัิ�งอ่ย่้ที่� 1075/1 ถืนนบางขุนเที่ยน-ช่ายท่ะเลั แขวังท่่าข�าม 
เขติบางขุนเที่ยน กรุังเท่พฯ สภาพพื�นที่�โดียรัอ่บส่วันใหญ่เป็นเขติ
เกษติรักรัรัมแลัะมีแหล่ังท่่อ่งเที่�ยวัเช่ิงนิเวัศ ซึ่ึ�งห่างจากช่ายท่ะเลั 
อ่่าวัไท่ยปรัะมาณ 5 กิโลัเมติรั เริั�มดีำาเนินการัในสมัยผู้้�ว่ัารัาช่การั 
ห้มอ่ีมราชื้วงศุส์ุขุุมพนัธ์ุ บรพิตั้ร ติามแผู้นพัฒนากรุังเท่พมหานครั 
รัะยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2556–พ.ศ. 2575)

โรงพย์าบาลัผ่้้สุ้งอีายุ์บางขุนเท่ี่ย์น ไดี�เปิดีให�บรัิการัอ่าคารั 
ผู้้�ปว่ัยนอ่กช่ั�วัครัาวั เมื�อ่วัันที่� 3 ธนัวัาคม พ.ศ. 2555 เพื�อ่ติรัวัจรักัษา
โรัคทั่�วัไป แลัะอุ่บติัิเหติฉุกุเฉนิ ท่กุวััน รัะหว่ัางเวัลัา 08.00 – 16.00 น. 
ซึ่ึ�งมีคลิันิกเฉพาะท่างดี�านต่ิางๆ ไดี�แก่ คลิันิกผู้้�ส้งอ่ายุคุณภาพ 
คลิันิกแพท่ย์ท่างเลืัอ่ก (ฝ่ังเข็ม) คลิันิกจักษุ แลัะคลิันิกทั่นติกรัรัม  
โดียที่มแพท่ย์ผู้้�เช่ี�ยวัช่าญ มีเครืัอ่ข่ายรัะบบส่งต่ิอ่ภายในรัะหว่ัาง 
โรังพยาบาลัสังกัดีสำานักการัแพท่ย์รัอ่งรัับ ซึึ่�งสามารัถืส่งต่ิอ่ผู้้�ป่วัย 
ในไปยงัโรังพยาบาลัซึึ่�งมศีกัยภาพสง้กว่ัา ไดี�แก่ โรังพยาบาลัติากสิน  
โรังพยาบาลัเจรัิญกรุังปรัะช่ารัักษ์ แลัะโรังพยาบาลักลัาง พรั�อ่ม

รัอ่งรับัปรัะช่าช่นในพื�นที่�เขติบางขุนเที่ยน บางบอ่น ทุ่่งครุั จอ่มท่อ่ง 
รัาษฎรั์บ้รัณะ แลัะจังหวััดีใกลั�เคียง ไดี�แก่ อ่ำาเภอ่พรัะสมุท่รัเจดีีย ์
จังหวััดีสมทุ่รัปรัาการั แลัะ อ่ำาเภอ่เมอื่ง จังหวััดีสมทุ่รัสาครั ปรัะเมนิ
จำานวันปรัะช่าช่นไดี�ปรัะมาณ 900,000 คน ภายใติ�การับรัิหารั 
ขอ่งผู้้�อ่ำานวัยการัโรังพยาบาลัผู้้�ส้งอ่ายุบางขุนเที่ยนคนปัจจุบัน  
นาย์แพที่ย์ศ์ุภุรชัื้ สุวัุฒนพมิพ ์ดี�วัยวิัสยัทั่ศน ์“เป็น็เลิัศุด้านผ่้สุ้ง้วัย์ 
เที่คโนโลัย์่นำาสุมัย์ สุร้างสุรรค์สุิ�งให้ม่ ด้วย์ห้ัวใจำบริการ” ติิดีต่ิอ่
สอ่บถืามนดัีหมาย โทัริ. 0 2452 7999 ต่อ 11095

โรงพย์าบาลัผ่้สุ้ง้อีายุ์บางขุนเท่ี่ย์น แบง่อีอีกเป็น็
 1.  อ่าคารัโรังพยาบาลั แลัะศน้ยเ์วัช่ศาสติร์ัผู้้�ส้งอ่ายุ

 2. อ่าคารัหอ่พักผู้้�ปว่ัยใน 268 เตีิยง

 3.  อ่าคารัสถืานพักฟ้� นผู้้�ส้งอ่ายุ จำานวัน 32 เตีิยง

 4. อ่าคารัหอ่พกับุคลัากรั แลัะอ่าคารับริัการังานรัะบบ

 5.  อ่าคารัสถืานที่�ซึ่อ่่มบำารุัง อ่าคารัแก๊สท่างการัแพท่ย์ 

  แลัะอ่าคารัพักขยะ

 6.  หอ่พรัะ

แกะกล่ัอีง...บอีกต่้อี
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ย้้อนกลัับไปเมื่่�อปี พ.ศ. 2524 รถเข็็นข็าย้ย้ำารวมื่มื่ิตร 
ให้้กับผู้้้คนที่่�สััญจรไปมื่าในตรอกห้ัวเม็ื่ด ส่ัวนห้น่� งข็อง 
เส้ันที่างช็อ็ปป้� งตลัอดสัาย้อันเป็นเอกลัักษณ์์ ย้่านเย้าวราช็-
สัะพานหั้น-พาหุ้รดั ห้รอ่ ตลัาดสัำาเพ็ง ท่ี่�เราร้จ้ักในปัจจุบัน  
ตอ่มื่า ป ี2532 ได้กอ่รา่งสัรา้งตวัจนเป้ดรา้นย้ำาไดเ้ปน็ครั�งแรก 
โดย้ตั�งช็่�อวา่ ร้า้นยำำาโดเร้มอน อย่้้ไมื่ห่้า่งจากเดมิื่นัก ช็่�อรา้น
นำามื่าจากการ์ต้นดังย้อดฮิิตสัมัื่ย้นั�น "โดร้าเอมอน" แมื่ว
หุ้่นย้นต์จากโลักอนาคตท่ี่�มื่่กระเป๋าวิเศษ สัารพัดข็องวิเศษ
สัามื่ารถด่งออกมื่าจากกระเป๋าใบจิ�ว จนเป็นที่่�มื่าข็องช็่�อรา้น 
แลัะเมื่นห้้ลัักอย้่าง ยำำาโดเร้มอน (ย้ำารวมื่มิื่ตร) ท่ี่�ใส่ัเคร่�อง
สัารพัดเคร่�องย้ำาอย้่างวุ้นเส้ัน ผู้ักกระเฉด ย้อดมื่ะพรา้ว กุ้ง 
ห้มื่สั้ับ ปลัาห้ม่ื่ก แลัะเห็้ดห้้ห้นข้็าว

ยำำาโดเร้มอน
ใส่่ยำอดมะพร้า้ว

ไก่ท่อด
ส่ตูร้ลับัเฉพาะ

ยำำามะม่วงปูจูืดื

ส้่มตำาไทยำใส่่ปูู

ก่้ง้แช่่นำาปูลัา

ลัาบหมู

Get Food

 จากรถเข็็นสั้้ ช็่วิตธรรมื่ดา-สั้่ร้านอาห้ารที่่�เห้ลั่านักช็ิมื่ 

สัมื่ยั้นั�นตอ้งเคย้ลิั�มื่ลัอง รสัช็าติเผู้ด็สัะใจจากพรกิสัด เปร่�ย้วถ่งใจ
จากมื่ะนาวแท้ี่ ข็้าวคั�วห้อมื่ข็่�นจมื่้ก คั�วเองกับมื่่อ วัตถุดิบสัดให้ม่ื่  
ส่ังตรงจากตลัาดทุี่กเช็้า ย้ำาทีุ่กจานปรุงสัดให้ม่ื่แบบโบราณ์ 
บนเตาถ่านค้่ใจ ลั้กค้าสัามื่ารถกำาห้นดรสัช็าติที่่�ถ้กใจได้เอง  
ที่ำาให้ล้ัก้คา้ข็าประจำาแวะเวย่้นมื่าไมื่ข่็าดสัาย้

นอกจากย้ำาโดเรมื่อนกย็้งัมื่อ่ก่ห้ลัาย้เมื่น ้- ยำำาฮาโตร้ ิ(ย้ำาย้อด
มื่ะพรา้ว) - ยำำาอคิคิวซััง (ย้ำาเห้ด็ห้้ห้นข้็าว)  - ยำำาผักั่ก่ร้ะเฉด - ส้่มตำาปู ู

ตำาปูลัาร้า้ ตำาไทยำ - ก่้ง้แช่่นำาปูลัา - ก่้ง้พลัา่ - ลัาบ (ห้มื่/้ห้มื่ก่/กุง้ 
/วุน้เส้ัน) - นำาตก่ - ยำำามะมว่งปูจูืดื - ไก่ท่อดส่ตูร้ลับัเฉพาะ

ลั้กค้าที่่�แวะเว่ย้นมื่าย่้านน่�สัามื่ารถห้าร้านได้ไม่ื่ย้ากนัก 
สัามื่ารถถามื่พ่อคา้แมื่ค่า้ในพ่�นที่่� ส่ัวนให้ญจ่ะร้จ้กักนั ร้า้นเปิูดขายำ

ทก้่วนัตั�งแต ่09.30-16.00 น. ส่อบถามเพิ�มเตมิ โทร้. 0 2221 3021

LINE MAN

บร้กิ่าร้เดลัเิวอร้ร์้่� 
สั่�งไดท้่�แอปูพลัเิคชั่�น 

พิมพ์ค้นหา 
"ยำำาโดเร้มอน"

เป็ดิ Map ป็กัห้มดุ รา้นแนะนำาใกล้ัโรงพย์าบาลั



21ปีีที่่� 11 ปีระจำำ�เดืือน ตุุล�คม - ธัันว�คม 2563  เล่มที่่� 1 / 2564

สวััสดีีค่่ะ พบกัันค่รั้ั�งแรั้กัสำ�หรั้บัค่อลััมน์ "ครััวใบเตย" 
นะค่ะ ก่ัอนอ่�นต้้องขอออกัตั้วัก่ัอนวั่�ไม่ใช่่เช่ฟ หรั้อ่นักัช่ิม
อ�ห�รั้ม่ออ�ชี่พนะค่ะ แต่้เป็็นค่นช่อบทำำ�อ�ห�รั้ทีำ�ไม่เค่ย
เรั้ียนทำำ�อ�ห�รั้ อ�ศััยศึักัษ�ผ่่�นข้อมูลัทีำ�มีในอินเทำอรั้์เน็ต้ 
แลัะก็ัลัองทำำ�เอ�เอง ทุำกัค่รั้ั�งทีำ�ทำำ�อ�ห�รั้จะรูั้สึ้กัเหม่อนกั�รั้
ได้ีพกััผ่อ่นจ�กัง�นเค่รั้ยีดีๆ 

ในป็ัจจุบันกั�รั้ดีูแลัใส่ใจทัำ�งสุขภ�พรั้่�งกั�ยให้สวัย 
ทัำ�งภ�ยในแลัะภ�ยนอกัก็ัเป็็นสิ�งสำ�คั่ญ แม้กัรั้ะทัำ�งอ�ห�รั้
กั�รั้กิันเรั้�ก็ัต้้องคั่ดีสรั้รั้กัันสักัหน่อย 

โดยตอนน้�เลืือกดูแลืตัวเองด้วยการกินอาหาร
แบบค้ีโต กล่ืาวคืีอม้ีไขมีันสููง มี้โปรต้นท้ี่�เพ้ียงพีอต่อ
คีวามีต้องการของร่างกาย แลืะม้ีคีาร์โบไฮเดรตตำา 
โดยต้องที่านให้ได้สัูดสู่วน ไขมััน 75% โปรัตีน 20% 
คาร์ัโบไฮเดรัต เพีียง 5% แลืะต้องด่�มันำาในปริัมัาณ
มัากๆ เฉลีี่�ยวันลี่ะ 3 ลิี่ตรั สูำาหรับสููตรท้ี่�ที่ำาก็จะเป็น
สููตรในแบบฉบับท้ี่�บ้าน 
ใบเตยชอบที่านกัน จะว่า
ไปเรื�องสููตรอาหาร โดย
สู่ ว น ตั ว คิี ด ว่ า ไ มี่ มี้ ห ลัื ก
ตายตัว  สููตรใคีรก็ สููตร
ใคีร เพีราะการที่ำาอาหาร
คืีอศิิลืปะไมี่ม้ีถููกผิิด ม้ีแค่ี
อร่อยหรือไม่ีอร่อยก็เท่ี่านั�น

สูำาหรับเมีนูเปิดประเดิมีคีอลัืมีน์ เต้ยขอแนะนำ�เมนูทีำ�
เป็น็ได้ีทัำ�งกัับข้�วัแลัะกัับแกัล้ัมไวัท้ำ�นกัันในค่รั้อบค่รั้วัั หรั้อ่
เพ่�อนฝููง เป็น็เมนูทีำ�ทำำ�ไมย่�กั วัตั้ถุดิุีบไมเ่ยอะ แต่้ทำำ�ไมเวัลั�
ไป็สั�งทำ�นทีำ�รั้�้นอ�ห�รั้กัลัับแพงเสียอย�่งนั�น เมนูทีำ�วั�่นี�ค่่อ 
"ก้้งคั�วพีริักเกล่ี่อ สููตรัคีโต" เมนูใช่้เวัลั�ทำำ�ไม่ถึุง 10 น�ทีำ  
เรั้�ม�ดีวูัตั้ถุดิุีบกัันก่ัอนนะค่ะ

วตัถุดิ้บ (สูำาหรัับ 2-3 คน)
1. กัุ้งเป็ล่ัอกับ�ง 1/2 กิัโลักัรั้มั
 (ขน�ดีกัลั�งๆ ป็รั้ะม�ณ 16 ตั้วั)
2. พรั้กิัช่ี�ฟ�้หั�นแวัน่ 2 ช้่อนโต๊้ะ (ป็รั้ะม�ณ 10 เมด็ี)
3. กัรั้ะเทีำยมบุบ 3 ช้่อนโต๊้ะ
4. พรั้กิัไทำยดีำ� 3 ช้่อนช่�
5. เกัล่ัอป็น่ 1 ช้่อนช่�
6. นำ�มนัพช่่ 2 ช่อ้นโต๊้ะ
7. นำ�มนัหอยสูต้รั้คี่โต้ 1.5 ช้่อนโต๊้ะ

วิธีทำา
1.1. นำ�กัุ้งไป็ล้ั�งให้สะอ�ดีตั้ดีหนวัดี แลัะแกัะเป็ล่ัอกั 

ต้รั้งตั้วักัุ้ง
2.2. เทำนำ�มนัลังในกัรั้ะทำะ เป็ดิีเต้�ใช่ไ้ฟกัลั�งๆ 
3.3. เม่�อนำ�มันเรั้ิ�มรั้้อนใส่กัรั้ะเทีำยมแลัะพรั้ิกัช่ี�ฟ้�ทีำ�หั�น

เต้รั้ยีมไวัล้ังไป็คั่�วัในนำ�มนั
4.4. คั่�วักัรั้ะเทีำยมแลัะพรั้ิกัสักัพักั จนกัรั้ะเทีำยมเรั้ิ�ม 

สีเหล่ัองทำองค่่อยใส่กัุ้งลังไป็ผ่ดัีให้ทัำ�วัทัำ�งกัรั้ะทำะ 
5.5. ป็ รุั้งรั้สด้ีวัยนำ�มันหอยสูต้รั้คี่โต้ ใ ส่ เกัล่ัอป็่น  

พรั้กิัไทำยดีำ� แล้ัวัคั่�วัต่้ออีกัสักัพกััหนึ�งจนกัุง้สุกัทัำ�วักััน
6.6. ตั้กัเสิรั้์ฟพรั้้อมทำ�นกัับข้�วัสวัยรั้้อน หรั้่อจะเป็็น

กัับแกัล้ัมก็ัยิ�งฟนิ

สำ�หรั้บัค่นไมท่ำ�นเผ็่ดีม�กัอ�จลัดีป็รั้มิ�ณพรั้กิัลัง หรั้อ่
ใส่พรั้ิกัไทำยดีำ�น้อยๆ ได้ีนะค่ะ ส�ม�รั้ถุเสิรั้์ฟรั้ับป็รั้ะทำ�น 
คู่่กัับผ่กััสลััดี หรั้อ่ผ่กััสดีต่้�งๆ ได้ี

ไขมีนั 75% | โปรต้น 20% |  คีาร์โบไฮเดรต 5% 

5% 

75% 

20% 

เป็็นอย่�งไรั้บ้�งค่ะ สำ�หรั้บัเมนู "ก้้งคั�วพีริักเกล่ี่อ" ไม่ย�กัเลัยใช่่มั�ยค่ะ แลัะดูีจ�กัวััต้ถุุดิีบแล้ัวัรั้�ค่�ก็ัไม่แพงอย่�งทีำ�คิ่ดี 
เป็็นอีกัหนึ�งเมนูทีำ�ทุำกัท่ำ�นส�ม�รั้ถุนำ�ไป็ทำำ�ทำ�นทีำ�บ้�นได้ีง่�ยๆ ท่ำ�นใดีได้ีลัองทำำ�แล้ัวัม�รั้ว่ัมแสดีงค่วั�มคิ่ดีเห็นกัันได้ีนะค่ะ 
เพยีงโพสต์้ภ�พเมนู "ก้้งคั�วพีริักเกล่ี่อ สููตรัคีโต" แสดีงค่วั�มคิ่ดีเห็น พรั้อ้มติ้ดี hashtag #ครััวใบเตย
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ครวัใบเต้ย์ครวัใบเต้ย์
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สำานักการิแพทัย์ ให�ควัามสำาคัญกับการัพัฒนาศักยภาพ
บุคลัากรั โดียเฉพาะหลัักส้ติรัดี�านการับรัิหารัเพื�อ่ช่่วัยขับเคลืั�อ่น
อ่งค์กรัให�ไปส้่เป้าหมาย โดียพัฒนาควัามร้ั� ทั่กษะ ทั่�งดี�านการัให�
บรักิารัพยาบาลั ที่�ปฏิิบติัิงานอ่ย้เ่พื�อ่เพิ�มปรัะสบการัณ์ พรั�อ่มที่�จะให� 
บรัิการัปรัะช่าช่นไดี�อ่ย่างมีปรัะสิท่ธิภาพ ส่วันดี�านการับรัิหารั
เป็นการับริัหารัท่รััพยากรัที่�มีอ่ย้่อ่ย่างจำากัดี ให�สามารัถืปฏิิบัติิ
งานควับค้่ไปพรั�อ่ม ๆ กันไดี�อ่ย่างรัาบรัื�น บรัรัลัุวััติถืุปรัะสงค์ติาม
แผู้นที่�วัางไวั� แลัะติ�อ่งพัฒนาหลัักคิดีวิัธีการัในการันำานวััติกรัรัม 
เท่คโนโลัยีที่�ทั่นสมัยมาบริัหารัจัดีการังานให�มีปรัะสิท่ธิภาพแลัะ
ปรัะสทิ่ธผิู้ลั ทั่นสมยั ทั่นต่ิอ่เหตุิการัณใ์นยุคปจัจุบนั การิฝึกึอบริมุ 
คริั�งน้�เปิ็นการิเตริ้ยมุควัามุพริ�อมุ เพ่� อเติบโตเปิ็นผู้้�บริิหาริ 
ในอนาคต หากไดี�รับัโอ่กาสก็สามารัถืบริัหารังานไดี�ทั่นที่ แลัะพรั�อ่ม 
ที่�จะนำาพาอ่งค์กรัไปส้เ่ปา้หมายไดี�อ่ย่างรัวัดีเร็ัวั

หลักสูตรการบริหาร

รุ่นที่ 15 (บพ.15)

การพยาบาล (ด้านการแพทย์)

ดีง้านจังหวััดีเพช่รับ้รัณ์

ดีง้านจังหวััดีภเ้ก็ติ

พธิิปิ้่ด

ดีง้านจังหวััดีเลัย

เร้�อีงน่�ต้้อีงขย์าย์ Healthy Focus
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