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บก.ทัักทัาย

นางสาวพรพไิล ตัันติัลีปิกิร 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้ยุ่ที่ธศาสตร์์

นางสาวซููรยีา จะนือรง 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พัฒัน้าร์ะบบบร์กิาร์สข่ภาพั

นางรตัันา มลูนางเดีียว 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พัฒัน้าวิชาการ์

นางสกณุา เนยีมเงิน 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พัฒัน้าการ์บร์หิัาร์

นายอดิีศร   วิตัตัางกรู 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กงาน้พััฒน้า
ร์ะบบบร์กิาร์ที่างการ์แพัที่ยุ์

นางสาวพรเพญ็ จำารูญรตััน์ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สว่น้ยุ่ที่ธศาสตร์แ์ล่ะพัฒัน้าร์ะบบบริ์การ์สข่ภาพั

นางสาวกรรณิกา วรรณารกัษ์์ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สว่น้พัฒัน้าบ่คล่ากร์

นายปิติิั ฉลองวิรยิะเลิศ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์ศ้น้ยุวิ์จััยุแล่ะแพัที่ยุศาสตร์ศึกษา

นางฆณฬส ต้ันสายเพช็ร ์
หััวหัน้้าฝ่่ายุบร์หิัาร์งาน้ทัี่�วไป

บรรณาธิิการ ผูู้ช่้วยบรรณาธิิการ กองบรรณาธิิการ

นางฉวีวรรณ สรรพมงค์ 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้วิจััยุ

นางสาวสพุรรณ ี พนูเพิ�มสขุสมบติัั
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้แพัที่ยุศาสตร์ศึกษา

นางสาวชลิดีา หิริญัพฒันกลุ
เจ้ัาพันั้กงาน้โสตทัี่ศน้ศึกษาชำาน้าญงาน้

นางสาวกาญจนา พนับุญมา
เจ้ัาพันั้กงาน้ธ่ร์การ์ชำาน้าญงาน้

นายภััคพงศ ์ คงชาตัร ี
นั้กปร์ะชาสัมพันั้ธ์

นายอดีลุย ์ จันทัรส์ขุ 
นั้กปร์ะชาสัมพันั้ธ์

นางสาวรชันิศ  ตัั�งเสรสีทิัธิิกลุ
นั้กปร์ะชาสัมพันั้ธ์

นายพเิชษ์ฐ์ ์ อินทัรบุญ 
นั้กปร์ะชาสัมพันั้ธ์

สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน สำาหรัับฉบับนี�เป็็นฉบับที่� 4 
แล้�วันะครัับ ซึ่่�งจากสถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโควิัดี-19  
ที่�มีผีู้้�ป็่วัยแล้ะผู้้�เสียชีีวิัตเพิ�มีข่�นอ่ย่างต่อ่เน่�อ่งในแต่ล้ะวัันในพ่�นที่�
ขอ่งกรุังเท่พมีหานครั ท่ำาให�ท่กุคนต�อ่งมีคีวัามีรัะมีดัีรัะวัังมีากข่�น
จากแต่ก่อ่น

สารัสำานกัการัแพท่ย์ ฉบบัที่� 4 นี� จะเป็น็เรั่�อ่งเกี�ยวักับการัจัดี
รัะบบการัดี้แล้รัักษาขอ่ง “ศูนย์พักคอย” ขอ่งกรุังเท่พมีหานครั 
แล้ะ “ภัารกิจการบรหิิารจัดีการเตีัยง” ในชีว่ังสถานการัณ์โ์ควิัดี
ขอ่งศู้นย์เอ่รัาวััณ์ที่�เป็็นศู้นย์กล้างในการัจัดีการัเตียงให�แก่ผู้้�ป็่วัย
โควิัดี-19 นอ่กจากนั�นกรุังเท่พมีหานครัรั่วัมีมี่อ่กับมีหาวิัท่ยาลั้ย
กรุังเท่พธนบุรั ีการัจัดีตั�งคณ์ะแพท่ยศูาสตรั ์มีหาวิัท่ยาลั้ยกรุังเท่พ
ธนบุรัี โดียมีีโรังพยาบาล้รัาชีพิพัฒน์เป็็นโรังพยาบาล้หลั้ก แล้ะ 
“รางวัลคุณภัาพปิระจำาปิี 2564” ที่�สำานักการัแพท่ย์ไดี�รัับ  
แล้ะป็ิดีท่�ายดี�วัยการัพาไป็ชีมี “ไร่เหิมือนจันทัร์ ไร่ออร์แกนิค” 
ที่�อ่ย้แ่ถวัโรังพยาบาล้รัาชีพิพฒัน์

สุดีท่�ายนี�หวัังว่ัาผู้้�อ่่านทุ่กท่่านจะสนุกแล้ะเพลิ้ดีเพลิ้นไป็กับ
เน่�อ่หาสารัะในสารัสำานักการัแพท่ย์ที่�เรัานำามีาฝากกันนะครัับ 
แล้�วัก็ขอใหิ้ผูู้้อ่านทัุกท่ัานมีสุขภัาพแข็งแรง ปิราศจากโรคภััย 
หิมั�นล้างมือบ่อยๆ สวมหิน้ากากอนามัยเวลาออกไปิข้างนอก
นะครับั สวััสดีีครับั

มุุมุสบาย...สไตล์์ผูู้�บรหิาร 
• สาร์ร์อำงผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กการ์แพัที่ยุ์

รายงานพเิศษ
• ใน้หัล่วง-ร์าชิน่้ พัร์ะร์าชที่าน้พัร์ะบร์มร์าชวโร์กาส  

ให้ัผู้้้แที่น้เจ้ัาหัน้้าท่ี่�สาธาร์ณสข่ขอำงโร์งพัยุาบาล่แม่ขา่ยุ 
แล่ะโร์งพัยุาบาล่สน้าม เฝ้่าที่ล้่ล่ะอำอำงธ่ล่่พัร์ะบาที่   
ร์บัพัร์ะร์าชที่าน้ถุ่งพัร์ะร์าชที่าน้กำาลั่งใจั แล่ะบตัร์พัร์ะร์าชที่าน้
กำาลั่งใจั

รายงานพเิศษ 
•  สำานั้กการ์แพัที่ยุ ์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ 

 รั์บพัร์ะร์าชที่าน้เคร์่�อำงม่อำที่างการ์แพัที่ยุ์

แวิดิวิงวิิชากูาร
• การ์จััดตั�งคณะแพัที่ยุศาสตร์ ์ มหัาวิที่ยุาลั่ยุกร่์งเที่พัธน้บ่ร์ ่ 

โดยุความร์ว่มม่อำร์ะหัว่างโร์งพัยุาบาล่ร์าชพัพิัฒัน์้ สงักัดสำานั้ก
การ์แพัที่ยุ ์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ ร์ว่มกับมหัาวิที่ยุาลั่ยุกร่์งเที่พัธน้บ่ร์่

24 ช่�วิโมุงกูารแพทย์ฉุุกูเฉิุนเพ่�อประชาชน 
• ภาร์กิจัการ์บร์หิัาร์จััดการ์เต่ยุงใน้ชว่งสถุาน้การ์ณโ์ควิด-19

เร่�องเล่์าสร�างพล่์ง
•  เม่�อำท่ี่มร์กัษาเป็น้โอำกาสเด่ยุวขอำงผู้้้ป่วยุ

แกูะกูล่์อง...บอกูต่อ
• ศ้น้ยุพ์ักัคอำยุ กที่ม. ที่างร์อำดวิกฤตฉุก่เฉุนิ้โควิด-19

รางว่ิล์แหง่ควิามุสำาเรจ็
• ร์างวัล่เลิ่ศร์ฐั ปร์ะจัำาปี 2564

เปดิิ Map ปกัูหมุุดิ
• ไร์เ่หัม่อำน้จััน้ที่ร์์

ครว่ิใบเตย
• ล่าบหัม้ที่อำด สต้ร์สำาหัร์บัคน้ล่ดน้ำาหันั้ก

เร่�องน้�ต�องขยาย Healthy Focus
• ล้่าน้กำาลั่งใจั ส้ภั้ยุ COVID-19 คณะผู้้้บร์หิัาร์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์

ตร์วจัเยุ่�ยุมแล่ะให้ักำาลั่งใจัแก่ท่ี่มบ่คล่ากร์ที่างการ์แพัที่ยุ ์ 
ท่ี่�ที่ำางาน้อำยุา่งหันั้กทัี่�งใน้โร์งพัยุาบาล่แล่ะคัดกร์อำงเชงิร่์ก 
ใน้พั่�น้ท่ี่�เส่�ยุง
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จากสถานการัณ์์การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชี่�อ่โควิัดี-19 

มีีจำานวันผู้้�ป็่วัยมีากข่�นแล้ะกรัะจายตัวัในวังกวั�าง ผูู้้ว่าราชการ

กรุงเทัพมหิานคร (พลตัำารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง) จ่งไดี�จัดีตั�ง 

วัอ่ร้ัมีศูน้ยป์็ฏิิบติัการักรุังเท่พต�อ่งชีนะ ณ์ อ่าคารัธานนีพรัตัน ์ ชีั�น 27 

มีกีารัป็รับัร้ัป็แบบการัดีแ้ล้ผู้้�ป็ว่ัยโควิัดี ซึ่่�งสว่ันใหญ่ม่ีอี่าการัไมีรุ่ันแรัง

ให�เข�าส้่รัะบบการดีูแลทีั�บ้าน (Home Isolation) การดีูแลผูู้้ป่ิวย 

ในชุมชนหิรอืศนูยพ์กัคอยเพื�อการส่งต่ัอ (Community Isolation) 

กรัะจายในท่กุเขต สำานกัการัแพท่ยไ์ดี�รับัมีอ่บภารักิจในการัเพิ�มีเตียง 

เพิ�มีศูกัยภาพโรังพยาบาล้หลั้ก โรงพยาบาลสนาม (Field Hospital)  

โรงพยาบาลสนามระดัีบกลุ่มเขตั (District Field Hospital) แล้ะ

หิอผูู้้ปิ่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) ให�สามีารัถดี้แล้ผู้้�ป็่วัยหนักผู้้�ป็่วัย 

วิักฤตไดี�มีากข่�น รัวัมีถ่งการัสรั�างเครั่อ่ข่ายควัามีรั่วัมีมี่อ่กับ 

ทุ่กภาคส่วันทั่�งโรังพยาบาล้รััฐ โรังพยาบาล้เอ่กชีน โรังเรีัยนแพท่ย์  

ภาคป็รัะชีาสังคมี การัเพิ�มีป็รัะสิท่ธิภาพการัส่งยาแล้ะอุ่ป็กรัณ์์

เวัชีภัณ์ฑ์์ที่�จำาเป็็นให�ผู้้�ป็่วัยไดี�รัับการัรัักษาโดียเร็ัวัที่�สุดี โดียมีีศู้นย์

เอ่รัาวััณ์เป็น็ผู้้�ป็รัะสานการัสง่ต่อ่โดียเฉพาะอ่ยา่งยิ�งกรัณ์ผีู้้�ป็ว่ัยวิักฤต

ฉกุเฉนิ เรัง่รัดัีการัจัดีสรัรัวััคซึ่นีให�บุคล้ากรัท่างการัแพท่ย ์ป็รัะชีาชีน

กลุ้่มีเสี�ยงที่�มีโีรัคป็รัะจำาตัวั

ผู้้�บริัหารัสำานักการัแพท่ย์ขอ่ขอ่บคุณ์เจ�าหน�าที่�ขอ่งสำานัก

การัแพท่ยท์่กุรัะดัีบ ที่�ไดี�รัะดีมีกำาลั้งสมีอ่ง รัว่ัมีแรังรัว่ัมีใจ ชีว่ัยเหล่้อ่

กันทุ่กดี�าน รัวัมีพลั้งเครั่อ่ข่ายโรังพยาบาล้ขอ่งสำานักการัแพท่ย์

ที่�ไมี่มีีรัั�วั เพิ�มีขีดีควัามีสามีารัถในการัดี้แล้รัักษาผู้้�ป็่วัยอ่ย่างเต็มี

กำาลั้ง เพ่�อ่สรั�างควัามีมีั�นใจ แล้ะเป็็นที่�ไวั�วัางใจขอ่งพี�น�อ่งป็รัะชีาชีน 

สถานการัณ์์ในวัันข�างหน�าจะดีีข่�นแน่นอ่น ชี�าเรั็วัอ่ย้่ที่�ควัามีเข�มีงวัดี

กับมีาตรัการัขอ่งทุ่กคน ใส่หน�ากากอ่นามีัย ล้างมือ เว้นระยะหิ่าง 

ไม่ล้อมวงกินข้าว ฉีดีวัคซูนีใหิ้ทัั�วถึึง ขอ่ให�ทุ่กท่่านมีีสุขภาพกายใจ

ที่�แข็งแรัง สติที่�เข�มีแข็ง เรัายังต�อ่งอ่ย้่ในสถานการัณ์์ที่�มีีวิันัยในการั

ดีแ้ล้สขุอ่นามียัอ่ยา่งเต็มีที่� ขอ่เป็น็กำาลั้งใจให�ท่กุท่่านไดี�ผู้า่นชีว่ังเวัล้า

เหล่้านี�ไป็ดี�วัยกันท่กุๆ คนค่ะ MSD Moving Forward Together

สารผู้้�บรหิารสารผู้้�บรหิาร
สำำ�นัักก�รแพทย์์

แพทย์์หญิิงเลิิศลัิกษณ์์ ลีิลิาเรือืงแสง
(รองผู้้�อำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์)

มมุสบาย...สไตัล์ผูู้บ้รหิิาร



4 รายงานพเิศษ์

พรัะบาท่สมีเด็ีจพรัะเจ�าอ่ย่้หัวั แล้ะสมีเด็ีจพรัะนางเจ�าฯ พรัะบรัมีรัาชิีนี ท่รังห่วังใยบุคล้ากรัท่างการัแพท่ย์ แล้ะเจ�าหน�าที่�สาธารัณ์สุข 
ที่�ป็ฏิิบัติงานในการัดี้แล้แล้ะรัักษาพยาบาล้ผู้้�ป็่วัยโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 ซ่ึ่�งท่รังพรัะกรุัณ์าโป็รัดีเกล้�าโป็รัดีกรัะหมี่อ่มีพรัะรัาชีท่าน
เครั่� อ่งมี่อ่แพท่ย์แล้ะอุ่ป็กรัณ์์ท่างการัแพท่ย์ รัวัมีทั่�งสิ�งขอ่งพรัะรัาชีท่าน อ่ย่างต่อ่เน่�อ่งมีาโดียตล้อ่ดี แล้ะเน่�อ่งในโอ่กาสวัันเฉลิ้มี
พรัะชีนมีพรัรัษา วัันที่� 3 มีถินุายน 2564 ท่รังพรัะกรุัณ์าโป็รัดีเกล้�าโป็รัดีกรัะหมีอ่่มีพรัะรัาชีท่าน “ถึงุพระราชทัานกำาลังใจ” แก่โรังพยาบาล้
แมีข่า่ย แล้ะโรังพยาบาล้สนามี จำานวัน 49 แหง่

ในหลวง-ราชินิ ีพระราชิทานพระบรมราชิวโรกาสในหลวง-ราชินิ ีพระราชิทานพระบรมราชิวโรกาส
ใหผู้้้แ้ทนเจ้้าหน้าที�สาธารณสขุของโรงพยาบาลแม่ขา่ย ใหผู้้้แ้ทนเจ้้าหน้าที�สาธารณสขุของโรงพยาบาลแม่ขา่ย 

และโรงพยาบาลสนาม เฝ้า้ทล้ละอองธุลพีระบาท และโรงพยาบาลสนาม เฝ้า้ทล้ละอองธุลพีระบาท 

รบัพระราชิทานถุงุพระราชิทานกำาลังใจ้ และบตัรพระราชิทานกำาลังใจ้รบัพระราชิทานถุงุพระราชิทานกำาลังใจ้ และบตัรพระราชิทานกำาลังใจ้
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วัันที่�  3 มีิถุนายน 2564 เวัล้า 20.13 น. พรัะบาท่สมีเด็ีจ
พรัะเจ�าอ่ย้่หัวั แล้ะสมีเด็ีจพรัะนางเจ�าฯ พรัะบรัมีรัาชีินี เสด็ีจอ่อ่ก 
ณ์ พรัะที่�นั�งอั่มีพรัสถาน พรัะรัาชีวัังดีุสิต พรัะรัาชีท่านพรัะบรัมีรัาชี
วัโรักาสให� ผู้้�แท่นเจ�าหน�าที่�สาธารัณ์สุขขอ่งโรังพยาบาล้แมี่ข่ายแล้ะ
โรังพยาบาล้สนามี ที่�เป็ิดีให�บรัิการัรัักษาผู้้�ติดีเชี่�อ่ ในสถานการัณ์์ 
การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 เฝ้าท่้ล้ล้ะอ่อ่ง 
ธุลี้พรัะบาท่ รัับพรัะรัาชีท่านถุงพรัะรัาชีท่านกำาลั้งใจ แล้ะบัตรัพรัะรัาชีท่านกำาลั้งใจ เพ่�อ่เป็็นกำาลั้งใจแก่ 
เจ�าหน�าที่�สาธารัณ์สุขในการัป็ฏิิบัติงานในสถานการัณ์์การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 
ท่รังเข�าพรัะทั่ยแล้ะท่รังรัับร้ั�ถ่งควัามีเหน็ดีเหน่�อ่ยแล้ะควัามีอ่่อ่นล้�าจากการัทุ่่มีเท่กำาลั้งกายแล้ะกำาลั้งใจ
ในการัรัักษาพยาบาล้ผู้้�ป็่วัยโรัคโควิัดี-19 รัวัมีทั่�งท่รังรั่วัมีสนับสนุนสินค�าขอ่งเกษตรักรัในภาคต่างๆ แล้ะ
ผู้้�ป็รัะกอ่บการั เพ่�อ่กรัะจายรัายไดี�ในชีว่ังวิักฤตในครัั�งนี� สิ�งขอ่งในถงุพรัะรัาชีท่านกำาลั้งใจ นอ่กจากเครั่�อ่ง
อุ่ป็โภคบรัิโภคต่าง ๆ แล้�วั ยังมีีเข็มีกลั้ดี “พระราชทัานกำาลังใจ” ซ่ึ่�งสมีเด็ีจพรัะนางเจ�าฯ พรัะบรัมีรัาชีิน ี
ท่รังอ่อ่กแบบดี�วัยพรัะอ่งค์เอ่ง เป็็นร้ัป็ล้้กโป่็งร้ัป็หัวัใจ สีเหล่้อ่งแล้ะสีมี่วัง แล้ะมีีข�อ่ควัามี “พระราชทัาน
กำาลังใจ” โดียท่รังให�ควัามีหมีายในบตัรัพรัะรัาชีท่านกำาลั้งใจว่ัา “ลกูโป่ิง เปิน็สญัลักษ์ณ์ของ
ความเปิน็สริมิงคล และความสขุ ลกูโปิง่รูปิหิวัใจ สเีหิลืองและสมีว่ง อัดีเต็ัมไปิด้ีวยกำาลังใจ
จากเราทัั�งสอง สง่ลอยไปิพระราชทัานกำาลังใจ ด้ีวยความรกัและความหิว่งใยต่ัอทักุ ๆ ท่ัาน  
ใหิ้มีกำาลังกาย กำาลังใจ ทีั�จะเผู้ชิญและผู่้านพ้นวิกฤตัต่ัาง ๆ ทีั�เกิดีขึ�นเหิล่านี�ไปิด้ีวยกัน  
ขอใหิ้ทัุกท่ัานรักษ์าสุขภัาพ และปิลอดีภััยจากโรคภััยไข้เจ็บใดี ๆ ทัุกปิระการเทัอญ”  
อี่กทั่�งยังท่รังมีีนำาพรัะทั่ยอั่นเต็มีเป็่� ยมีไป็ดี�วัยควัามีห่วังใย ท่รังเย็บเข็มีกลั้ดี 
ให�ติดีกับถุงพรัะรัาชีท่านดี�วัยพรัะอ่งค์เอ่ง เพ่�อ่ไมี่ให�เข็มีกลั้ดี “พระราชทัาน 
กำาลังใจ” หลุ้ดีหรั่อ่แยกอ่อ่กจากกัน การัไดี�รัับพรัะรัาชีท่านพรัะมีหากรุัณ์าธคิุณ์ 
ในครัั�งนี� บุคล้ากรัท่างการัแพท่ย ์แล้ะเจ�าหน�าที่�สาธารัณ์สขุต่างป็ล่้�มีป็ติ่แล้ะสำานก่
ในพรัะมีหากรุัณ์าธคิณุ์ขอ่งพรัะบาท่สมีเด็ีจพรัะเจ�าอ่ย้ห่วัั   แล้ะสมีเด็ีจพรัะนางเจ�า ฯ  
พรัะบรัมีรัาชีนิ ีอ่ย่างหาที่�สดุีมีไิดี� ที่�ท่รังหว่ังใยแล้ะพรัะรัาชีท่านควัามีช่ีวัยเหล่้อ่แก่
เจ�าหน�าที่�สาธารัณ์สุขอ่ยา่งต่อ่เน่�อ่งตล้อ่ดีมีา



พระบาทัสมเด็ีจพระเจ้าอยู่หิัว และสมเด็ีจพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี พระราชทัานเครื�องมือทัางการแพทัย์ เพื�อรับมือ
กับสถึานการณ์โควิดี-19 พรัะรัาชีท่านเครั่�อ่งมี่อ่การัแพท่ย์ (เครั่�อ่ง
ชีว่ัยหายใจ Hamilton C1 จำานวัน 3 เคร่ั�อ่ง, เครั่�อ่งตรัวัจติดีตามีการั
ท่ำางานขอ่งหัวัใจแล้ะสัญ่ญ่าณ์ชีีพ จำานวัน 20 เคร่ั�อ่ง, เคร่ั�อ่งให�สารั 
ท่างหล้อ่ดีเล่้อ่ดีดีำา จำานวัน 70 เคร่ั�อ่ง, เคร่ั�อ่งวััดีควัามีดัีนโล้หิต
อั่ตโนมีติัแบบสอ่ดีแขน จำานวัน 10 เครั่�อ่ง, เครั่�อ่งกรัะตุกหวััใจไฟฟา้ 
ชีนิดี 2 เฟส จำานวัน 5 เครั่�อ่ง, เคร่ั�อ่งชี่วัยหายใจดี�วัยรัะบบป็ริัมีาตรั
แล้ะควัามีดัีน ยี�ห�อ่ Hamilton รุัน่ G 5 จำานวัน 8 เคร่ั�อ่ง, เคร่ั�อ่งตรัวัจ 
ติดีตามีการัท่ำางานขอ่งหัวัใจแล้ะสัญ่ญ่าณ์ชีีพรัะบบรัวัมีศู้นย ์ 
(Central Monitor) จำานวัน 10 เครั่�อ่ง) เพ่�อ่ใชี�ในชีว่ังป็ฏิิบติังานในช่ีวัง
การัแพร่ัรัะบาดีโควิัดี-19 โดียมี ีนายสขุสนัต์ั กิตัติัศภุักร ผู้้�อ่ำานวัยการั
สำานกัการัแพท่ย ์คณ์ะผู้้�บรัหิารัสำานกัการัแพท่ย ์ผู้้�บรัหิารัโรังพยาบาล้
ในสังกัดีสำานกัการัแพท่ย์ เป็น็ตัวัแท่นรัับมีอ่บอุ่ป็กรัณ์์ท่างการัแพท่ย์ 
ณ์ ห�อ่งป็รัะชุีมีพทิ่ยรักัษ์ ชีั�น 4 สำานกัการัแพท่ย์

6 รายงานพเิศษ์

สำำ�นัักก�รแพทย์์ กรงุเทพมห�นัครสำำ�นัักก�รแพทย์์ กรงุเทพมห�นัคร
 รับัพรัะรัาชทานเครั่�องมือ่ทางการัแพทย์์ รับัพรัะรัาชทานเครั่�องมือ่ทางการัแพทย์์



การัไดี�รัับพรัะรัาชีท่านพรัะมีหากรุัณ์าธิคุณ์ในครัั�งนี�ยังสรั�าง
ควัามีป็ล่้�มีป็่ติในพรัะมีหากรุัณ์าธิคุณ์เป็็นล้�นพ�นที่�พรัะบาท่สมีเด็ีจ
พรัะเจ�าอ่ย้่หัวั แล้ะสมีเด็ีจพรัะนางเจ�าฯ พรัะบรัมีรัาชิีนี ท่รังมีีต่อ่
สำานักการัแพท่ย์ กรุังเท่พมีหานครั ตล้อ่ดีจนเป็็นการัสรั�างขวััญ่แล้ะ
กำาลั้งใจให�แก่เจ�าหน�าที่�บุคล้ากรัท่างการัแพท่ย์ในการัดี้แล้รัักษา 
ผู้้�ป็ว่ัยอ่ยา่งเต็มีกำาลั้งควัามีสามีารัถ
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กรุงเทัพมหิานครกับมหิาวิทัยาลัยกรุงเทัพธินบุรี ไดี�ล้งนามี 
บนัท่่กข�อ่ตกล้งควัามีร่ัวัมีมีอ่่ในการัผู้ลิ้ตแพท่ย์ เมี่�อ่วัันที่� 15 มีนีาคมี 
2562 ณ์ ศูาล้าที่� ว่ัาการักรุังเท่พมีหานครั โดียมีีวััตถุป็รัะสงค์ 
ในการัให�ควัามีสนับสนุนแล้ะรั่วัมีกันพัฒนาการัจัดีการัศู่กษา  
การัให�บรัิการั แล้ะการัวิัจัยท่างการัแพท่ย์ โดียมีีศู้นย์แพท่ยศูาสตรั
ศู่กษาชีั�นคลิ้นิกสำานักการัแพท่ย์ โดียมีีโรังพยาบาล้ในสังกัดีสำานัก
การัแพท่ย์ที่�รัับผู้ิดีชีอ่บดีำาเนินการัตามีควัามีร่ัวัมีมี่อ่ดัีงกล่้าวั ไดี�แก่ 
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็ินโรงพยาบาลหิลัก และโรงพยาบาล
หิลวงพ่อทัวีศักดิี� ชุติันฺธิโร อุทิัศ เปิ็นโรงพยาบาลสมทับ ซึ่่�งเป็็น
สถานที่�จัดีการัเรัียนการัสอ่นชีั�นคลิ้นิก แล้ะเป็็นแหล่้งฝึกอ่บรัมีขอ่ง
แพท่ย์ เพิ�มีพ้นทั่กษะให�มีีศูักยภาพท่างวิัชีาชีีพที่�ตอ่บสนอ่งต่อ่การั
เป็ลี้�ยนแป็ล้งขอ่งสังคมีไท่ยที่� การัพัฒนางานวิัจัยท่างการัแพท่ย ์
ตล้อ่ดีจนการัพัฒนาการับรัิการัท่างการัแพท่ย์แล้ะสาธารัณ์สุข  
ซึ่่�งเป็็นป็รัะโยชีน์นำาไป็ส่้การัพัฒนาคุณ์ภาพชีีวิัตที่�ดีีขอ่งป็รัะชีาชีน 
ในพ่�นที่�กรุังเท่พมีหานครัในแนวัท่างที่�ยั�งย่นต่อ่ไป็ในอ่นาคต

การัจััดตัั้�งคณะแพทย์ศาสตั้รั ์ มืหาวิิทย์าลััย์กรังุเทพธนบุรั ีการัจััดตัั้�งคณะแพทย์ศาสตั้รั ์ มืหาวิิทย์าลััย์กรังุเทพธนบุรั ี
โดย์ควิามืรัว่ิมืมือ่รัะหว่ิางโรังพย์าบาลัรัาชพิพัฒน ์สังกัดสำานกัการัแพทย์ ์กรังุเทพมืหานครัโดย์ควิามืรัว่ิมืมือ่รัะหว่ิางโรังพย์าบาลัรัาชพิพัฒน ์สังกัดสำานกัการัแพทย์ ์กรังุเทพมืหานครั

 รัว่ิมืกับมืหาวิิทย์าลััย์กรังุเทพธนบุรัี รัว่ิมืกับมืหาวิิทย์าลััย์กรังุเทพธนบุรัี

แวดีวงวิชาการ



9ปีีที่่� 11 ปีระจำำ�เดืือน กรกฎ�คม - กันย�ยน 2564  เล่่มที่่� 4 / 2564

มหิาวิทัยาลัยกรุงเทัพธินบุรี ไดี�รัับการัตรัวัจ
ป็รัะเมิีนหลั้กส้ตรัแพท่ยศูาสตรัศู่กษาแล้ะสถาบัน 
ผู้ ลิ้ ต แ พ ท่ ย์ ต า มี เ ก ณ์ ฑ์์ มี า ต รั ฐ า น ก า รั ศู่ ก ษ า
แพท่ยศูาสตรั์แล้�วั เมี่�อ่วัันที่� 15 - 18 มีีนาคมี 2564  
โ ดี ย มีี ก า รั ต รั วั จ เ ยี� ย มี โ รั ง พ ย า บ า ล้ ใ น สั ง กั ดี 
สำานกัการัแพท่ย ์กรุังเท่พมีหานครั ไดี�แก่ โรังพยาบาล้
รัาชีพิพัฒน์ ซึ่่�งเป็็นโรังพยาบาล้หลั้ก โดียสถาบัน  
IMEAc ไดี�จัดีสง่ Findings needed to be verified by  
the medical school for consideration จากการั

ตรัวัจป็รัะเมีินมีายังมีหาวิัท่ยาลั้ย
กรุังเท่พธนบุรัี แล้ะมีหาวิัท่ยาลั้ย
กรุังเท่พธนบุรัีดีำาเนินการัป็รัับ
ต า มี ข� อ่ เ ส น อ่ แ น ะ ข อ่ ง ค ณ์ ะ
กรัรัมีการัตรัวัจป็รัะเมีิน แล้ะจัดี
ส่งเอ่กสารัป็รัะกอ่บการัป็รัะเมิีน
เพิ�มีเติมีแล้�วั

ขณ์ะนี�อ่ย้ร่ัะหว่ัางรัอ่หนงัส่อ่
รัับรัอ่งหลั้กส้ตรัอ่ย่างเป็น็ท่างการั
จากแพท่ยสภา

แวดีวงวิชาการ
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24 ช่ั่�วโมง24 ช่ั่�วโมง
การแพทย์์ฉุุกเฉิุนการแพทย์์ฉุุกเฉิุน
เพ่�อประชั่าชั่น เพ่�อประชั่าชั่น 
ภารกิิจกิารบริหารจัดกิารเตีียงภารกิิจกิารบริหารจัดกิารเตีียง
ในช่่วงสถานกิารณ์์โควิด-19ในช่่วงสถานกิารณ์์โควิด-19

จากสถานการัณ์์การัแพร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 
2019 (COVID–19) ที่�มีีมีาอ่ย่างต่อ่เน่�อ่งตั�งแต่เด่ีอ่นเมีษายน 2564 
ในพ่� นที่�ขอ่งกรุังเท่พมีหานครัเป็็นต�นมีา โดียพบข�อ่มี้ล้ผู้้�ป็่วัย 
ติดีเชี่�อ่รัายใหมีที่่�มีสีถิติเส�นกรัาฟในลั้กษณ์ะที่�พุง่ชีนัข่�นอ่ยา่งรัวัดีเรัว็ั
ในชี่วังต�นเด่ีอ่นมีิถุนายน 2564 ที่�ผู้่านมีา ส่งผู้ล้ให�มีีสถิติจำานวัน 
ผู้้�ป็่วัยที่�เข�าส่้รัะบบการับริัหารัจัดีการัเตียงผู้้�ป็่วัยโควิัดีขอ่งศู้นย์
บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉิน (ศู้นย์เอ่รัาวััณ์) สำานักการัแพท่ย์ จากที่�มีี
จำานวัน 11,233 รัาย (ณ์ วัันที่� 7 มีถินุายน 2564) เป็น็ผู้้�ป็ว่ัยยน่ยนั
สะสมี จำานวัน 55,592 รัาย (ณ์ วัันที่� 4 สิงหาคมี 2564) ซึ่่�งต่อ่มีา
ศู้นย์บรัิหารัสถานการัณ์์การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 
2019 (ศูบค.) มมีติัยกระดัีบมาตัรการควบคมุโควิดีในพื�นทีั�ควบคมุ
สงูสดุีและเขม้งวดี (สีแดีงเข�มี) ในหล้ายจังหวััดีรัวัมี 14 วััน โดียเรัิ�มี
ตั�งแต่วัันที่� 12 กรักฎาคมี 2564 แล้ะมีมีีติขยายป็รัะกาศูสถานการัณ์์
ฉกุเฉนิในท่กุเขตท่�อ่งที่�ทั่�วัรัาชีอ่าณ์าจักรั ตั�งแต่วัันที่� 1 สงิหาคมี - 30 
กันยายน 2564 ส่งผู้ล้ให�มีีการัปิ็ดีสถานป็รัะกอ่บการัที่�มีีควัามีเสี�ยง
ต่อ่การัแพรัก่รัะจายขอ่งโรัค

หากมีอ่งย�อ่นกล้ับไป็ในชี่วังที่�มีีสถานการัณ์์วิักฤต กล่้าวัค่อ่  
มีผูู้้ปิ่วยจำานวนมากทีั�โทัรผู้่านสายด่ีวน 1669 เข้ามาใหิ้เราดีูแล 
แล้ะดี�วัยควัามีมีุ่งมีั�นที่�จะไมี่ทิ่�งใครัไวั�ข�างหลั้ง ก็จะมีาเล่้าส้่กันฟัง 
ถ่งร้ัป็แบบการัท่ำางานแบบบ้รัณ์าการัหล้ายภาคส่วันให�ทุ่กท่่านไดี�
อ่่าน ก็คงจะต�อ่งเรัิ�มีต�นที่�ภารักิจรับัแจ�งเหตขุอ่ง Call Center 1669 

เรยีบเรยีงโดียเรยีบเรยีงโดีย  ดีร.ปิยิรตััน์  พรรณรงัษี์ และคณะดีร.ปิยิรตััน์  พรรณรงัษี์ และคณะ
  ศนูยบ์รกิารการแพทัยฉุ์กเฉินกรุงเทัพมหิานคร (ศนูยเ์อราวัณ)  ศนูยบ์รกิารการแพทัยฉุ์กเฉินกรุงเทัพมหิานคร (ศนูยเ์อราวัณ)

การับริัหารัจัดีการัข�อ่มี้ล้ผู้้�ป็่วัย การัป็รัะสานไป็รัับแล้ะนำาส่งผู้้�ป็่วัย 
ไป็รัักษายังโรังพยาบาล้สนามี โรังพยาบาล้ภาครััฐ โรังพยาบาล้
เอ่กชีน แล้ะ Hospitel

ภารกิิจรับแจ้งเหตุุ (Call Center) ภารกิิจรับแจ้งเหตุุ (Call Center) 
ของสายด่่วน 1669 ศููนย์เอราวัณ สำานักิกิารแพทย์

ศนูยบ์รกิารการแพทัยฉุ์กเฉินกรุงเทัพมหิานคร (ศูน้ยเ์อ่รัาวััณ์) 
สำานักการัแพท่ย์ เป็็นอ่งค์กรัในการับรัิหารัจัดีการัรัะบบบรัิการั
ท่างการัแพท่ย์ฉุกเฉินในเขตพ่�นที่�กรุังเท่พมีหานครั ซึ่่�งเปิ็นศูนย์
รับแจ้งเหิตัุและสั�งการทีั�ใหิ้คำาปิรึกษ์า และคำาแนะนำาแก่ผูู้้ปิ่วย
ฉุกเฉิน ผู้่านสายด่ีวนทัางการแพทัย์ หิมายเลข 1646 และ 1669 
ซูึ�งในสถึานการณ์การแพร่ระบาดีของโรคติัดีเชื�อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ผู้้�บรัิหารักรุังเท่พมีหานครัไดี�มีอ่บหมีายให� 
ศู้นย์บรัิการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พมีหานครั (ศู้นย์เอ่รัาวััณ์) เป็็น
ศู้นย์บรัิหารัจัดีการัข�อ่มี้ล้แล้ะส่งต่อ่ผู้้�ป็่วัยโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 
2019 (COVID-19) ซึ่่�งศู้นย์เอ่รัาวััณ์ไดี�เพิ�มีป็รัะสิท่ธิภาพขอ่ง 
การัให�บรักิารัผู้้�ป็ว่ัย โดียจำาล้อ่งศูน้ย ์Call Center 2 ข่�นอี่กหน่�งห�อ่ง 
เพ่� อ่แยกการัให�บรัิการัแก่ผู้้�ป็่วัยที่� ติดีเชี่� อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 
(COVID-19) อ่อ่กจากผู้้�ป็่วัยวิักฤตฉุกเฉินทั่�วัไป็ พรั�อ่มีทั่�งรัะดีมี 

24 ชั�วโมงการแพทัยฉุ์กเฉินเพื�อปิระชาชน
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บูรณากิารความร่วมมือ
ในกิารลำำาเลีำยง รับ-ส่งในกิารลำำาเลีำยง รับ-ส่ง
ผูู้้ป่่วยติุด่เชืื้�อไวรัสโคโรนา 2019

การัรัะบาดีขอ่งเชี่�อ่ไวัรัสัโคโรันา 2019 ที่�ไดี�แพรัก่รัะจายอ่อ่กไป็ 
เป็็นวังกวั�างในทุ่กพ่�นที่� ท่ำาให�มีีจำานวันผู้้�ติดีเชี่�อ่รัายใหมี่เพิ�มีข่�น 
อ่ย่างต่อ่เน่� อ่ง ศู้นย์เอ่รัาวััณ์ซึ่่�งเป็็นหน่วัยงานที่�รัับแจ�งในการั
ป็รัะสานรัับส่งผู้้�ป็่วัยติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ขอ่ง
พ่�นที่�กรุังเท่พมีหานครั ผู้่านสายด่ีวัน 1669 
หรั่อ่ 1646 แล้ะนำาส่งผู้้�ป็่วัยให�ไดี�รัับการั
ดี้แล้รัักษาอ่ย่างเหมีาะสมีตามีสภาวัะอ่าการั 
เพ่� อ่ให�ผู้้�ติดีเชี่� อ่ไดี�รัับการัด้ีแล้รัักษาอ่ย่าง
รัวัดีเรัว็ัแล้ะป็ล้อ่ดีภัยล้ดีการัแพรัก่รัะจายเชี่�อ่ 
ส้ค่รัอ่บครัวัั ชุีมีชีน แล้ะสงัคมีโดียรัวัมี

การลำาเลียง หิรือการรับ-ส่งผูู้้ปิ่วย 
ติัดีเชื� อ  มีีควัามีสำาคัญ่มีาก โดียต�อ่งเรั่ง
ดีำาเนินการัดี�วัยควัามีรัวัดีเร็ัวั ป็ล้อ่ดีภัยกับ 
ทั่�งผู้้�ป็่วัยแล้ะบุคล้ากรัผู้้�นำาส่ง โดียมีีการั 
บ้ รั ณ์ า ก า รั ป็ รั ะ ส า น ค วั า มี ร่ั วั มี มี่ อ่ กั บ 
โรังพยาบาล้ สำานักเท่ศูกิจ สำานักงานเขต
ทั่� ง  50 แห่ง  สถาบันการัแพท่ย์ฉุกเ ฉิน
แห่งชีาติ (สพฉ.) มี้ล้นิธิ กรัมียุท่ธบริัการั
ท่หารั หน่วัยงานต่างๆ ที่�เกี�ยวัข�อ่ง รัวัมีทั่�ง 
จิ ต อ่ า ส า ก ลุ้่ มี ต่ า ง ๆ  รั วั มี ทั่� ง ห น่ วั ย ป็ ฏิิ บั ติ ก า รั รั ะ ดัี บ ต่ า ง ๆ 
ขอ่งศู้นย์เอ่รัาวััณ์ สำานักการัแพท่ย์เอ่ง จากการันำาส่งผู้้�ป็่วัยใน
ชี่วังสถานการัณ์์ที่�ผู้่านมีา พบว่ัามีีป็ัญ่หา/อุ่ป็สรัรัคหล้ายป็รัะการั 
โดียบางรัายมีีที่�พักอ่าศูัยอ่ย้่ในตรัอ่ก หร่ัอ่ซึ่อ่ยแคบๆ การัเข�าถ่ง 
ผู้้�ป็่วัยติดีเชี่� อ่กรัะท่ำาไดี�ค่อ่นข�างยากล้ำาบาก บางรัายเป็ลี้�ยนใจ 
หรั่อ่ป็ฏิิเสธการัไป็รัักษาเมี่�อ่เจ�าหน�าที่�ไป็ถ่ง ต�อ่งใชี�เวัล้าในการั 
ดีำา เนินการัแล้ะแข่งขันกับเวัล้าป็ิดีขอ่งโรังพยาบาล้สนามี 

คณุปิาณิสรา เนตัรธิารธิร 
ผู้้�ชีว่ัยผู้้�อ่ำานวัยการัเขตสะพานสง้

สำานกังานเขตสะพานสง้

ท่รััพยากรัทั่�งบุคล้ากรั แล้ะรัะบบ โดียมีการเพิ�มจำานวนผูู้้ปิฏิิบัติั
งานซูึ�งเปิ็นพยาบาลวิชาชีพ หรั่อ่นักปิฏิิบัติัการฉุกเฉินการแพทัย ์
(Paramedic) ทัำาหิน้าทีั�คัดีกรองผูู้ป่้ิวยตัามระดัีบอาการและความ
รุนแรงของโรค (สีเขียวั สีเหล่้อ่ง แล้ะสีแดีง) ผู้้�ป็รัะสานงานการั
นำาส่งผู้้�ป็่วัย แล้ะเจ�าหน�าที่�จากสำานักเท่ศูกิจ รัวัมีถ่งจิตอ่าสาที่�
เป็็นบุคล้ากรัภายในสำานักการัแพท่ย์ นักศู่กษาจากมีหาวิัท่ยาลั้ย 
เกษมีบัณ์ฑิ์ต แล้ะป็รัะชีาชีนทั่�วัไป็ ป็รัะกอ่บกับมีีการัเพิ�มีจำานวัน 
ค่้สายโท่รัศูัพท์่สำาหรัับให�บรัิการัเพิ�มีเติมี รัวัมีถ่งไดี�รัับการัสนับสนุน
รัะบบสารัสนเท่ศูจากโรังพยาบาล้รัาชีพิพัฒน์  เพ่� อ่รัอ่งรัับ 
การัจัดีเตียงแล้ะนำาสง่ผู้้�ป็ว่ัยตามีรัะดัีบอ่าการัต่างๆ

ในแต่ล้ะวััน ในขณ์ะที่�จำานวันผู้้�ติดีเชี่�อ่รัายใหมี่ในแต่ล้ะวัันเพิ�มีข่�น
อ่ย่างต่อ่เน่�อ่ง ท่ำาให�เจ�าหน�าที่�ต�อ่งมีีภารัะงานเพิ�มีข่�นหล้ายเท่่าตัวั 
จากสถิติการัรับัแจ�งขอ่งศูน้ย์เอ่รัาวััณ์ที่�ผู้า่นมีาพบว่ัา การัแจ�งล้ำาเลี้ยง 
แล้ะ รัับ-ส่ง ผู้้�ติดีเชี่�อ่เข�าส้่รัะบบการัรัักษา (Admitted) จำานวัน 
40,205 รัาย (ณ์ วัันที่� 4 สิงหาคมี 2564) เพ่�อ่เป็็นการัพัฒนางาน 
ให�มีีป็รัะสิท่ธิผู้ล้เพิ�มีข่�น ล้ดีการัส้ญ่เสีย แล้ะสามีารัถป้็อ่งกัน 
การัแพรั่กรัะจายเชี่� อ่ ส่้ ชุีมีชีนแล้ะสังคมีไดี�  จำาเป็็นต�อ่งเพิ�มี
ป็รัะสิท่ธิภาพในการัรัับ-ส่ง ผู้้�ติดีเชี่�อ่ให�รัวัดีเรั็วัมีากยิ�งข่�น เพ่�อ่
ให�สามีารัถรัอ่งรัับจำานวันผู้้�ติดีเช่ี�อ่ที่�เพิ�มีข่�นไดี� จำาเป็็นต�อ่งไดี�รัับ 
ควัามีรั่วัมีมี่อ่ที่�ดีีจากทุ่กภาคส่วันที่�ไดี�กล่้าวัถ่งข�างต�น โดียสนับสนุน 
เจ�าหน�าที่�ที่�ผู้่านการัอ่บรัมีเท่คนิคการัดี้แล้แล้ะเคล่้�อ่นย�ายผู้้�ติดีเช่ี�อ่
อ่ย่างถ้กวิัธี เข�ารั่วัมีป็ฏิิบัติหน�าที่�ในการัล้ำาเลี้ยง รัับ-ส่งผู้้�ติดีเชี่�อ่ 
ในพ่�นที่� เขตที่�รัับผู้ิดีชีอ่บ พรั�อ่มีทั่�งสนับสนุนการัรัับ-ส่งผู้้�ป็่วัย 
ในพ่�นที่�ใกล้�เคียงในการัรัับ-ส่งผู้้�ป็่วัยติดีเชี่�อ่ เพ่�อ่ส่งต่อ่เข�ารัับการั
รักัษาในสถานพยาบาล้ หากผู้้�ป็ว่ัยติดีเชี่�อ่มีอี่าการัเป็ลี้�ยนแป็ล้งไป็

เมี่�อ่ไดี�รัับข�อ่มี้ล้ป็รัะสานนำาส่งแล้�วั เจ�าหน�าที่�จะโท่รัป็รัะสาน
ย่นยันข�อ่มี้ล้กับผู้้�ป็่วัยทุ่กครัั�ง ก่อ่นนำาส่งผู้้�ป็่วัยเข�ารัับการัรัักษา  
ซ่ึ่�งส่วันใหญ่่จะเป็็นผู้้�ป็่วัยที่�ไมี่มีีอ่าการั หรั่อ่แสดีงอ่าการัเพียง 
เล็้กน�อ่ย (ผู้้�ป็่วัยรัะดัีบสีเขียวั) ถ่งแมี�ภารัะหน�าที่�จะเพิ�มีข่�น แต่
เจ�าหน�าที่�ทุ่กคนท่ำางานดี�วัยควัามีเต็มีใจ เสียสล้ะ เพ่�อ่ชี่วัยเหล่้อ่
ป็รัะชีาชีนท่กุคน แล้ะท่ำาให�เจ�าหน�าที่�เกิดีควัามีร้ั�สก่ป็รัะทั่บใจในการั
ท่ำางานต่อ่การัสง่ต่อ่ผู้้�ป็ว่ัยเพ่�อ่เข�ารับัการัรักัษา

ทุ่กครัั�งที่�ไดี�รัับข�อ่มี้ล้การันำาส่งผู้้�ป็่วัยติดีเชี่�อ่จากศู้นย์เอ่รัาวััณ์ 
คุณปิาณิสรา เนตัรธิารธิร ผู้้�ชี่วัยผู้้�อ่ำานวัยการัเขตสะพานส้ง
สำานักงานเขตสะพานส้ง ซึ่่�งต�อ่งป็รัะสานงานรัะหว่ัางที่มีรัับ-นำาส่ง 

ที่�มีาจากเจ�าหน�าที่� เท่ศูกิจ สำานักงานเขต  
กับที่มีเอ่รัาวััณ์ เพ่�อ่รับั-สง่ผู้้�ป็ว่ัย เล่้าให�ฟงัว่ัา 
“มีีความีรู้้�สึึกปรู้ะทัับใจ ภาคภ้มีิใจทีั�ได้�มีี
โอกาสึสึรู้�างความีด้ีช่่วยเหลืือเพื่ื�อนมีนุษย ์ 
มีีสึ่วนรู้่วมีกับทีัมีงานเอรู้าวัณในการู้คิด้ 
วิเครู้าะห์แนวทัางการู้ช่่วยเหลืือผู้้�ป่วย
วิกฤตทีั�อย้่ในภาวะยากลืำาบากทีั�ไมี่สึามีารู้ถ
เข้�าถึงโอกาสึการู้รู้กัษา เช่่น ผู้้�ป่วยติด้เตียง 
เด็้กเล็ืก คนต่างด้�าว คนเรู้รู่้อ่น ฯลืฯ เพื่ื�อให� 
ได้�รู้ับการู้ช่่วยเหลืือตรู้วจโควิด้ เข้�าสึ้่รู้ะบบ
การู้รู้ักษา ได้�รู้ับอาหารู้ถุงยังช่ีพื่ แลืะการู้
ช่่วยเหลืือเรู้ื� องอื� นๆ ตามีสึภาพื่ปัญหา
ข้องผู้้�ป่วย โด้ยปรู้ะสึานงานกับหน่วยงาน
ข้องกรุู้งเทัพื่มีหานครู้แลืะหน่วยงานอื� น 
ทีั� เ กี�ยวข้�อง การู้รู้ับ-สึ่งผู้้�ป่วยโควิด้นั�น  

มีีเป้าหมีายทีั�ต�องนำาพื่าผู้้�ป่วยสึ้่สึถานพื่ยาบาลืให�เรู้็วทีั�สึุด้  
ซึ่ึ�งทัุกสึ่วนมีกีารู้วางรู้ะบบแนวทัางการู้ปฏิิบัติงานทีั�มีคีวามีเข้�าใจ 
รู้่วมีกัน มีีความีเสึียสึลืะ ทัุ่มีเทั ทัำางานด้�วยความีรู้วด้เรู้็ว 
อย่างมีีคุณภาพื่ ซึ่ึ�งทัำาให�มีีโอกาสึได้�มีีความีคิด้พื่ัฒนาสึรู้�างสึรู้รู้ค์
สึิ�งใหมี่ แลืะการู้ใช่�เทัคโนโลืยีมีาพื่ัฒนารู้ะบบให�เป็นมีาตรู้ฐาน
ข้องการู้ทัำางานให�สึามีารู้ถนำาปญัหามีาวิเครู้าะห์แลืะพื่ฒันารู้ะบบ
ให�มีคีณุภาพื่มีากข้ึ�น รู้บั-สึง่ผู้้�ปว่ยได้�รู้วด้เรู้ว็มีากข้ึ�น”

24 ชั�วโมงการแพทัยฉุ์กเฉินเพื�อปิระชาชน
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ขณ์ะเดีียวักันพันโทั สุรเดีช ชาญวาทิัตัานนท์ั หัวัหน�าบริัการัขนส่ง กอ่งขนส่ง  
กรัมียุท่ธบรัิการัท่หารั กล่้าวัว่ัา “เมีื�อได้�มีาปฏิิบัติงานปรู้ะจำาอย้่ทีั�ศู้นย์เอรู้าวัณนั�น 
สึามีารู้ถให�ความีช่่วยเหลืือผู้้�ป่วยปรู้ะช่าช่นซึ่ึ�งเป็นกำาลัืงสึำาคัญข้องคนในครู้อบครู้วั 
แลืะผู้้�ป่วยทีั�ยากต่อการู้เข้�าถึงบรู้กิารู้ทัางการู้แพื่ทัย์ฉุุกเฉิุนได้�เพื่ิ�มีมีากข้ึ�น แมี�อาจมี ี
อุปสึรู้รู้คในการู้สึื�อสึารู้กับผู้้�ป่วยบ�างบางครู้ั�งแต่ก็มีีความีปรู้ะทัับใจในความีทัุ่มีเทั 
แลืะความีเสึียสึลืะข้องเจ�าหน�าทีั�ศู้นย์เอรู้าวัณในการู้ให�บรู้ิการู้แก่ผู้้�ป่วยติด้เช่ื�อ 
โควิด้-19 แลืะผู้้�ปว่ยฉุุกเฉิุน ซึ่ึ�งมีจีำานวนเพื่ิ�มีข้ึ�นในแต่ลืะวัน รู้วมีทัั�งได้�ปรู้ะสึบการู้ณ์ 
ในการู้ทัำางานรู้่วมีกับศู้นย์ เอรู้าวัณในการู้สึ่ง ต่อผู้้�ป่วยให�ได้� รู้ับการู้รู้ักษา 
ในสึถานการู้ณ์วิกฤตนี�”

อ่ยา่งไรัก็ตามี แมี�ว่ัายอ่ดีผู้้�ติดีเชี่�อ่ใหมีเ่พิ�มีมีากข่�น แต่ท่างศูน้ยเ์อ่รัาวััณ์แล้ะหนว่ัยงานที่�เกี�ยวัข�อ่ง จะเรัง่ดีำาเนนิการัในการัล้ำาเลี้ยง รับั-สง่ 
ผู้้�ป็่วัย เพ่�อ่ให�เข�าถ่งบรัิการัแล้ะไดี�รัับการัรัักษาอ่ย่างรัวัดีเรั็วั เพ่�อ่ล้ดีการัแพรั่กรัะจายเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 ส้่คนในครัอ่บครััวัขอ่งท่่าน  
แล้�วัเรัาจะผู้า่นสถานการัณ์์วิักฤตโควิัดี-19 ครัั�งนี�ไป็ดี�วัยกัน

พนัโทั สรุเดีช ชาญวาทิัตัานนท์ั หวััหน�าบรักิารัขนสง่ กอ่งขนสง่ กรัมียุท่ธบริัการัท่หารั-1
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ศููนย์บริกิารกิารแพทย์ฉุุกิเฉิุนกิรุงเทพมหานคร (ศููนย์เอราวัณ) 

ขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณ
ผูู้้มีจิตุเมตุตุาทุกิท่านที�ร่วมบริจาคสิ�งของ แลำะอุป่กิรณ์ทางกิารแพทย์ ผูู้้มีจิตุเมตุตุาทุกิท่านที�ร่วมบริจาคสิ�งของ แลำะอุป่กิรณ์ทางกิารแพทย์ 

เพื�อสนับสนุนกิารด่ำาเนินงานดู่แลำผูู้้ป่่วยในสถานกิารณ์กิารแพร่ระบาด่ของโรคติุด่เชืื้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ในขณ์ะนี� เพ่�อ่ให�เรัาท่กุคนผู้า่นพ�นวิักฤตนี�ไป็ดี�วัยกัน สิ�งสำาคัญ่สิ�งหน่�ง
ที่�เรัาคนไท่ยมีกัจะเหน็อ่ย้เ่สมีอ่ในยามีที่�คนไท่ยดี�วัยกันนั�นต�อ่งเผู้ชีญิ่
กับเหตภัุยพบิติั สาธารัณ์ภัย จนต�อ่งป็รัะสบกบัควัามีท่กุขย์ากล้ำาบาก 
นั�นก็ค่อ่ ธิารนำาใจจากทักุภัาคสว่นทัั�งหิน่วยงานภัาครฐั์ ภัาคเอกชน  
ภัาคปิระชาชนทีั�หิลั� งไหิลมาเพื� อช่วยเหิลือบรรเทัาความ 
เดืีอดีร้อน รวมถึึงใหิ้เพื� อเปิ็นขวัญและกำาลังใจแก่เจ้าหิน้าทีั� 
ผูู้้ปิฏิิบัติังานทัุกระดัีบ ใหิ้มีพละกำาลังในการปิฏิิบัติังานเพื� อ 
ช่วยเหิลือพี�น้อง ปิระชาชน ชีาวักรุังเท่พมีหานครั โดียที่�ผู้่านมีา
ศู้นย์บริัการัการัแพท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พมีหานครั (ศู้นย์เอ่รัาวััณ์) 
ไดี�รัับการัสนับสนุนจากผู้้�มีีจิตเมีตตาในการัร่ัวัมีบรัิจาคเวัชีภัณ์ฑ์์ 
แล้ะอุ่ป็กรัณ์์ท่างการัแพท่ย์ รัวัมีถ่งสิ�งขอ่งเครั่�อ่งใชี�อุ่ป็โภคบรัิโภค
ต่างๆ ในนามีขอ่งคณ์ะผู้้�บริัหารั บุคล้ากรัแล้ะเจ�าหน�าที่�ผู้้�ป็ฏิิบติังาน
ต�อ่งขอ่ขอ่บพรัะคณุ์ท่กุท่่านมีา ณ์ โอ่กาสนี�

ธารนำ�าใจธารนำ�าใจ  
ร่วมตุ้านภัย COVID-19 สู่ผูู้้ป่ฏิิบัติุงาน

นับตั�งแต่การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชี่�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 
(COVID-19) รัะล้อ่กใหม่ี สถานการัณ์์นับว่ัาหนักหน่วังมีากยิ�งข่�น  
เน่� อ่งจากพบผู้้�ติดีเชี่� อ่สะสมีเพิ�มีข่�นเป็็นจำานวันมีาก ในรัะดัีบ 
สอ่งหมี่� นกว่ัารัายต่อ่วััน แล้ะผู้้� เ สียชีี วิัตเป็็นจำานวันหลั้กรั�อ่ย 
ในทุ่กๆ วััน ซ่ึ่�งกรุังเท่พมีหานครั ถ่อ่เป็็นพ่�นที่�ที่�มีีผู้้�ติดีเชี่� อ่แล้ะ
เสียชีีวิัตส้งสุดีขอ่งป็รัะเท่ศู บุคล้ากรัท่างการัแพท่ย์ ไดี�แก่ แพท่ย์ 
พยาบาล้ แล้ะเจ�าหน�าที่�ที่�เกี�ยวัข�อ่งยังคงป็ฏิิบัติหน�าที่�อ่ย่างเต็มี 
ควัามีสามีารัถ แมี�ว่ัาอ่าจจะเกินศูักยภาพ แต่เจ�าหน�าที่�ทุ่กคน 
ก็มีีจิตใจที่�เข�มีแข็ง แล้ะพรั�อ่มีที่�จะต่อ่ส้�กับโรัครั�ายที่�แพร่ัรัะบาดีอ่ย่้
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บ่ายวันหินึ�ง ขณ์ะที่�ชี่วัยล้งไป็อ่ำานวัยควัามีสะดีวักให�กับ 
ผู้้�ป็่วัยที่�มีาฉีดีวััคซึ่ีน COVID-19 ให�กลุ้่มีป็รัะชีาชีน 607 (อ่ายุเกิน 
60 ป็แ่ล้ะกลุ้่มีที่�มีโีรัคป็รัะจำาตัวัเจ็ดีกลุ่้มีโรัค) มีชีีายหนุม่ีคนหน่�งเดิีน 
เข�ามีาทั่ก “สวััสดีีครัับคุณหมอจำำ�ผมได้ีไหม” เห็นรัอ่ยยิ�มีท่ะลุ้
หน�ากากอ่อ่กมีาน่กในใจจะไป็จำาไดี�อ่ย่างไรั ใส่แมีส ล้ายซึ่ะขนาดีนี�
แถมีใส่หมีวักอี่ก ก็เล้ยตอ่บไป็ตรังๆ ว่ัา “จำำ�ไม่ได้ีครัับ” ชีายหนุ่มี
คนนั�นเป็ิดีเส่�อ่ข่�น ตกใจนิดีน่งคิดีว่ัาจะหยิบป็ืน ไมี่ใช่ี เป็ิดีหน�าท่�อ่ง
โชีว์ัแผู้ล้ผู้่าตัดี อ่่มี...แผู้ล้ไมี่สวัยแบบนี� ฝ่มี่อ่ผู้มีแน่นอ่นแล้ะมีีไมี่กี�
คนหรัอ่กที่�โดีนผู้มีผู้่าตัดีดี�วัยวิัธีนี� ตอ่นแรักทั่กกลั้บผู้ิดีว่ัาเป็็นคุณ์
ตำารัวัจที่�เคยอ่ย้่ ป็ป็ส. แล้�วัถ้กคนรั�ายยิงตับอ่่อ่นกรัะจุยขณ์ะป็ฏิิบัติ
หน�าที่�มีาแต่ไมี่ใช่ี เป็็นเจ�าหนุ่มีอี่กคนน่ง ซึ่่�งตอ่นนั�นมีาดี�วัยเรั่�อ่งตับ
อ่่อ่นเน่าตายแล้ะมีีภาวัะติดีเชี่�อ่รุันแรังอ่าการัอ่วััยวัะภายในล้�มีเหล้วั
หล้ายรัะบบ เร่ั�อ่งรัาวัขอ่งครัอ่บครัวัันี� ผู้มีเหน็รักัแท่�ควัามีรักัขอ่งสามีี
ภรัรัยาค่้หน่�ง ผู้มีจำาไดี�วัันนั�นเป็็นเวัรัผู้มี ชี่วังเย็นน�อ่งหมีอ่ศูัล้ย์เด็ีก
แล้ะน�อ่งหมีอ่ที่�เพิ�งจบผู้า่ตัดีมีาบรัรัจุใหมี ่2 คนเดิีนสวันล้งมีาจะกลั้บ
บ�านพบกับผู้มีในวัันนั�นผู้มีอ่ย่้เวัรั น�อ่งบอ่กว่ัาพี�ครับัมีเีคสนง่ ตับอ่่อ่น 

เมื่�อทีมืรักัษาเมื่�อทีมืรักัษา
เป็็นโอกาสเดีย์วิของผู้้�ป่็วิย์เป็็นโอกาสเดีย์วิของผู้้�ป่็วิย์

นายยุทัธินา เศรษ์ฐ์นันท์ั
รัอ่งผู้้�อ่ำานวัยการั (ฝา่ยการัแพท่ย)์
โรังพยาบาล้สริันิธรั 
สำานกัการัแพท่ย ์กรุังเท่พมีหานครั

เนา่ตาย (Necrotizing pancreatitis) รุันแรัง มีภีาวัะติดีเชี่�อ่ในกรัะแส
เล่้อ่ดีแล้ะอ่วััยวัะหล้ายรัะบบล้�มีเหล้วั รัอ่ให�เสียชีวิีัต อ่ธบิายญ่าติแล้�วั  
ยังท่ำาใจกันไมี่ไดี�ผู้มีถามีว่ัาอ่ายุเท่่าไหรั่ น�อ่งบอ่กว่ัา 37 ป็่...อ่�าวั 
คิดีในใจ 37 เอ่งเหรัอ่ ตัดีสินใจเดิีนไป็ที่�ต่กเห็นภรัรัยาเฝ้าอ่ย้่สีหน�า
เหมี่อ่นกับคนไมี่มีีหัวัใจ นำาตาคงแท่บจะท่่วัมีเต็มีหัวัใจเกินกำาลั้ง 
จะอ่�อ่นวัอ่นรั�อ่งขอ่ชีีวิัตสามีีจากพญ่ามีัจจุรัาชี... คิดีอ่ย้่นานพอ่
สมีควัรัก็เล้ยถามีน�อ่งผู้้�หญิ่งว่ัา “ทรั�บใช่่ไหมว่ั�อ�ก�รัผ้้ป่่วัย 
หนักัม�ก” น�อ่งตอ่บว่ัา “ใช่ค่่ะคณุหมอบอกแล้้วั” แล้�วัก็รั�อ่งไห� ไมีม่ี ี
คำาพ้ดีมีีแต่แวัวัตาแล้ะกรัะแสควัามีร้ั�ส่กที่�ผู้มีสัมีผู้ัสไดี� ไมี่บ่อ่ยนัก 
ที่�ผู้มีก็ร้ั�สก่เศูรั�ามีาก ๆ  ไป็ดี�วัย แท่บจะพ้ดีอ่ะไรัไมีอ่่อ่ก ผู้มีก็เล้ยถามีว่ัา 
“หนัจ้ำะส้้ไหม ถ้้�หนัส้้ส้�มีหนัอ้�จำต�ยบนัเตียงผ�่ตัดี แต่เป่น็ัโอก�ส
เดีียวัที�อ�จำจำะได้ีส�มีกลั้บบ้�นัไป่แต่ไม่รัับป่รัะกันัอ�จำจำะต้อง 
ติดีเตียง หรัอือ�จำจำะพิกิ�รั จำะดีีที�สุดีก็ต้องเป่น็ัเบ�หวั�นัต้องฉีดีีย� 
ไป่ตล้อดีชี่วิัตแล้้วัหนั้อ�จำจำะต้องดี้แล้ตล้อดีไป่” หญ่ิงสาวัคนนั�น
ตอ่บดี�วัยสายตามีุ่งมีั�นว่ัา “คุณหมอข�ทำ�อย่�งไรัก็ได้ีให้แฟนัหนั้
รัอดีช่วิีัต ขอแค่เข�มชี่วิีัตอย้ไ่มว่่ั�เข�จำะเป่น็ัอย�่งไรัหนัจ้ำะดีแ้ล้เอง 
หนัจ้ำะทำ�ทกุอย�่ง หนัจ้ำะเลี้�ยงเข�ใหไ้ด้ี” 
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เจ�าหนุ่มีคนนี�นอ่นไรั�สติใส่เครั่�อ่งชี่วัยหายใจไป็แล้�วัคงไมี่ร้ั�
หรัอ่กว่ัาผู้มีพด้ีอ่ะไรัแล้ะภรัรัยาเขาพด้ีอ่ะไรัในที่�สดุีผู้มีก็เล้ยเอ่าเจ�านี�
ไป็ผู้า่ตัดี (Lesser sac diversion) ผู้า่ตัดีนะ่ไมีน่าน แค่ขอ่ให�น�อ่งหมีอ่
ดีมียาเอ่าเคสที่�ตายไป็ 80% ไป็ดีมียาให�ที่มีชี่วัยกันผู้่าแค่ 15 นาที่
แต่การัดีแ้ล้ที่�ต่อ่เน่�อ่งยาวันาน เคสนี�นอ่นอ่ย้ ่ICU ป็รัะมีาณ์ 2 เด่ีอ่น
ผู้มีไป็ด้ีเอ่งท่ำาแผู้ล้ตอ่นเชี�าให�คุณ์พยาบาล้ท่ำาแผู้ล้ชี่วังบ่ายทุ่กวััน
ตอ่นนั�นยงัไมีม่ี ีICU ศูลั้ยกรัรัมีแล้ะเป็น็ช่ีวังที่�คณุ์ป็อ่ท่ฤษฎีป็ว่ัยหนกั
แล้ะเสียชีีวิัตในเวัล้าถัดีมีา ที่�โรังพยาบาล้รัามีาธิบดีี แต่หนุ่มีน�อ่ย 
คนนี�ท่นท่ายาดีแล้ะให�ควัามีรั่วัมีมี่อ่ดีีมีากหลั้งจากตับอ่่อ่นขอ่ง 
น�อ่งเขาหลุ้ดีอ่อ่กมีาท่างแผู้ล้ผู้่าตัดีแล้ะก็มีีภาวัะไส�บางส่วัน 
เกิดีการัย่อ่ยตัวัเอ่งท่ะลุ้แล้ะมีีอุ่จจารัะไหล้ล้งไป็ในท่�อ่งป็ริัมีาณ์มีาก
เกิดีภาวัะติดีเชี่�อ่อี่กหล้ายครัั�งแต่ดี�วัยควัามีพยายามีขอ่งพยาบาล้ 
ห�อ่ง ICU อ่ายุรักรัรัมีก็ชี่วัยกันดี้แล้จนกรัะทั่�ง จีรศักดิี�ได้ีกลับบ้าน  
ได้ีกลับไปิเป็ินสามีทีั�ดีีของภัรรยา วัันนี� จีรัศูักดิี�กลั้บมีาฉีดีวััคซึ่ีน
เพรัาะเป็็นเบาหวัานชีนิดีต�อ่งฉีดีอิ่นซ้ึ่ลิ้นทุ่กวััน แต่เมี่�อ่เห็นสีหน�า
ขอ่งจีรัศูักดิี�แล้ะภรัรัยาที่�มีาดี�วัยกันวัันนี�ผู้มีร้ั�ส่กอิ่�มีเอ่มีใจมีาก แล้ะ
ไดี�เล่้าถ่งคำาที่�ภรัรัยาขอ่งเขากล่้าวัอ่ย่างเด็ีดีเดีี�ยวัแล้ะสัญ่ญ่าว่ัาจะ
ดีแ้ล้เขา ผู้มีไมีแ่นใ่จว่ัาเคยบอ่กเล่้าเร่ั�อ่งนี�กับเขาหรัอ่่ยังแต่ควัามีท่รัง
จำาในวัันนั�นยังติดีแน่นอ่ย้่จนผู้มีต�อ่งเล่้าให�เขาทั่�งค่้ฟังอี่กครัั�งในวัันนี� 
ต้ัองขอบคณุทีั�ความยากลำาบากในวันนั�นสอนใหิผู้มรูว่้าสิ�งสวยงาม
มีอยู่เสมอถ้ึาเราได้ีพยายามเปิิดีโอกาสและมองเห็ินความรัก 
ความเขา้ใจ ซึ่่�งจะท่ำาให�ท่กุสิ�งท่กุอ่ยา่งที่�ถ่งแมี�จะยากเพียงใดีอ่ย่างไรั
เกิดีข่�นไดี� ภาพนี�มีีผู้มี น�อ่งพยาบาล้ไอ่ซึ่ีย้ แล้ะจีรัศูักดิี� ขอ่อ่นุญ่าต 
เจ�าตัวัแล้�วับอ่กสามีารัถโพสต์ไดี�ครับัคณุ์หมีอ่ ขอ่บคุณ์โอ่กาสที่�ท่ำาให�
ชีว่ังชีวิีัตหน่�งไดี�เป็น็หมีอ่ผู้า่ตัดีที่�โรังพยาบาล้สิรันิธรั
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การัแพรั่รัะบาดีขอ่งไวัรััสโควิัดี-19 ยิ�งท่วีัควัามี
รุันแรังแล้ะแพรั่กรัะจายเป็็นวังกวั�างมีากข่�นในพ่�นที่�
กรุังเท่พฯ แล้ะป็ริัมีณ์ฑ์ล้ ท่ำาให�มีปี็รัมิีาณ์ผู้้�ป็ว่ัยต�อ่งการั
การัรัักษาเพิ�มีมีากข่�นอ่ย่างต่อ่เน่� อ่งดี�วัย ส่งผู้ล้ให� 
เกิดีป็ัญ่หาในการับริัหารัจัดีการัเตียงสำาหรัับผู้้�ป็่วัย
โควิัดี-19 ในขั�นวิักฤต ซึ่่�งโรังพยาบาล้หล้ายแห่ง 
ต�อ่งอ่อ่กมีาป็รัะกาศูงดีรัับผู้้�ป็่วัย จากยอ่ดีผู้้�ติดีเชี่�อ่
รัายวัันท่ำาสถิติส้งสุดีเมี่�อ่วันทีั� 13 ส.ค. 64 คือ 23,418 ราย ดัีงนั�น  
จ่งนำามีาตรัการักักตััวทีั�บา้น (Home Isolation) มีาใชี�ในผู้้�ป็ว่ัยอ่าการั 
สีเขียวั โดียมีีการัติดีตามีอ่าการัทุ่กวััน หากอ่าการัเป็ลี้�ยนแป็ล้ง
จะป็รัะสานนำาส่งโรังพยาบาล้ทั่นที่ ส่วันผู้้�ป็่วัยที่�ไมี่สามีารัถกักตัวั 
ที่�บ�านไดี�ก็จะใชี�รัะบบการักักตััวในชุมชน (Community Isolation) 
เพ่�อ่ล้ดีควัามีแอ่อั่ดีขอ่งโรังพยาบาล้ล้ง 

“ศููนย์พั์ักคอย์” กทม. 
ทางรอดวิิกฤตฉุุกเฉิุนโควิิด-19

Community Isolation หรั่อ่การดีแูลตันเองในระบบชุมชน 
เป็็นวิัธีเพ่�อ่ดี้แล้ผู้้�ป็่วัยโควิัดี-19 ที่�อ่าการัอ่ย้่ในรัะดัีบสีเขียวัหรั่อ่
อ่าการัไม่ีรุันแรังในชุีมีชีน โดียรัะบบนี�เกิดีข่�น เพ่�อ่แก�ป็ญั่หาเตียงเต็มี  
แล้ะล้ดีควัามีรุันแรัง การัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัค เชี่นเดีียวักับ Home 
isolation ซึ่่�งการัท่ำา Community Isolation จะใชี�พ่� นที่�ขอ่ง
ชุีมีชีน โดียไดี�รัับควัามียินยอ่มีเช่ีน บ�าน วััดี โรังเรีัยนมีาจัดีตั�งเป็็น

ลั้กษณ์ะโรังพยาบาล้สนามีขนาดีย่อ่มี หรั่อ่อ่าจจะ
เรัียกว่ัา “ศูนย์พักคอย” โดียแนวัท่างการัรัอ่งรัับ 
ผู้้�ป็่วัยเข�าศู้นย์พักคอ่ยฯ ก็ค่อ่ เมี่�อ่ท่ำาการัตรัวัจหาเชี่�อ่
โควิัดีดี�วัยชุีดีตรัวัจ Antigen Test Kit (ATK) แล้�วัมีผีู้ล้ 
เป็น็บวักหรัอ่่ติดีเชี่�อ่ ก็สามีารัถสง่ตัวัเข�าศูน้ยพ์กัคอ่ยฯ 
ไดี�ทั่นที่โดียไม่ีต�อ่งรัอ่ผู้ล้ตรัวัจ RT-PCR ซึ่่�งต�อ่งใชี�
เวัล้ารัอ่ผู้ล้นานป็รัะมีาณ์ 3 วััน เพ่�อ่ให�ผู้้�ป็ว่ัยเข�ามีาอ่ย้ ่
ในควัามีดี้แล้แล้ะรัับยาไดี�ทั่นที่ โดียที่�ศู้นย์ฯ จะมี ี

ใบยินยอ่มี (Consent Form) ให�ผู้้�ป็่วัยบันท่่กข�อ่มี้ล้ก่อ่นเข�ารัับ 
การัรักัษาภายในศูน้ยฯ์

ป็ัจจุบัน สำานักการัแพท่ย์ กท่มี. ไดี�มีีการับริัหารัจัดีการัดี้แล้ 
ผู้้�ป็ว่ัยโควิัดี-19 แบง่อ่อ่กเป็น็ โรงพยาบาลหิลัก (Hospital) จำานวัน 
9 แหง่ รัอ่งรับัไดี� 1,068 เตียง โรงพยาบาลสนาม (เอ่รัาวััณ์) จำานวัน  
5 แห่ง รัอ่งรัับไดี� 1,431 เตียง โรงพยาบาลสนามกลุ่มเขตั จำานวัน  
4 แหง่ รัอ่งรับัไดี� 670 เตียง โรงแรม (Hospitel) จำานวัน 4 แห่ง รัอ่งรับั
ไดี� 1,040 เตียง ศนูยพ์กัคอย (Community Isolation) จำานวัน 14 
แห่ง รัอ่งรัับไดี� 2,205 เตียง แล้ะ Home Isolation จำานวัน 9 แห่ง 
รัอ่งรับัไดี� 4,250 เตียง (ข�อ่มีล้้ ณ์ วัันที่� 27 ก.ย. 64)

การัดี้แล้ผู้้�ป็่วัยโควิัดีที่�ศู้นย์พักคอ่ยทุ่กแห่ง จะมีีเจ�าหน�าที่� 
ศู้นย์บรัิการัสาธารัณ์สุขในพ่�นที่� อ่าสาสมีัครัสาธารัณ์สุข (อ่สส.)  
คอ่ยดี้แล้ผู้้�ป็่วัยป็รัะเมิีนอ่าการัอ่ย่างใกล้�ชีิดี โดียมีีอุ่ป็กรัณ์์ที่�จำาเป็็น 
ยาแล้ะเครั่�อ่งมีอ่่ท่างการัแพท่ยด์ีแ้ล้อ่าการัผู้้�ป็ว่ัยโควิัดี ไดี�แก่

1. เครื�องวัดีค่าออกซูเิจนปิลายนิ�ว ไวั�สำาหรัับวััดีค่าอ่อ่กซิึ่เจน
ในเล่้อ่ดี หากวััดีแล้�วัพบว่ัามีีค่าตำากว่ัาป็กติมีาก (ตำากว่ัา 95%)  
จะถ่อ่ว่ัาสถานะเป็ลี้�ยนจากผู้้�ป็ว่ัยโควิัดีสเีขยีวัเป็น็สเีหล่้อ่ง เจ�าหน�าที่�
ศู้นย์ฯ ต�อ่งรีับนำาส่งเข�ารัักษาในโรังพยาบาล้สนามีหรั่อ่โรังพยาบาล้
ต่อ่ไป็
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2. เครื�องออกซูิเจน ใชี�สำาหรัับชี่วัยชีีวิัตผู้้�ป็่วัยที่�มีีอ่อ่กซึ่ิเจน 
ตำากว่ัา 95% รัะหว่ัางการัรัอ่ส่งเข�าโรังพยาบาล้ เพรัาะผู้้�ป็่วัยโควิัดี 
สเีขยีวั หากมีอี่าการัหนกัข่�น จะเป็ลี้�ยนสถานะเป็น็ผู้้�ป็ว่ัยโควิัดีเหล่้อ่ง
แล้ะสีแดีงไดี�เรัว็ัมีาก

ล่้าสุดี กรุังเท่พมีหานครัไดี�ป็รัับศู้นย์พักคอ่ยเป็็นโรังพยาบาล้
สนามี จำานวัน 8 แหง่ รัอ่งรับัไดี�จำานวัน 1,430 เตียง ดัีงนี� 

1. ศนูยส์รา้งสขุทักุวัยจตัจัุกร เขตจตจัุกรั 120 เตียง 
2. อาคารวิทัยาลัยเทัคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา  

เขตรัาชีเท่วีั 170 เตียง 
3. ศนูยฝ์ึกึอบรมกรมศลุกากร เขตสาท่รั 200 เตียง 
4. รา้นจงกั�วเหิยยีน เขตล้าดีกรัะบงั 200 เตียง 
5. ศนูยกี์ฬาเฉลิมพระเกียรติั 72 พรรษ์า เขตมีนีบุรั ี200 เตียง 
6. วัดีศรีสุดีาราม  (อ่าคารัศูาล้าวิั จิตรั รััตนศิูรัิ  วิั ไล้)  

เขตบางกอ่กน�อ่ย 90 เตียง
7. ศนูยส์รา้งสุขทักุวัยบางแค (เรัอ่่งสอ่น) เขตบางแค 150 เตียง
8. โรงเรยีนคลองหินองใหิญ ่เขตบางแค 300 เตียง

ทั่�งนี� ป็รัะชีาชีนที่�ไดี�รัับการัย่นยันว่ัาติดีเชี่�อ่โควิัดี-19 สามารถึ
โทัรติัดีต่ัอสายด่ีวน 1330 สำานักงานหิลักปิระกันสุขภัาพแห่ิงชาติั 
(สปิสช.) หรัอ่่ สายด่ีวนโควิดี 50 เขตั 20 คูส่าย ตัลอดี 24 ชั�วโมง เพ่�อ่
รัับการัป็รัะเมีินเข�าส้่รัะบบการัรัักษาแบบแยกกักตััวทีั�บา้น (Home 
Isolation : HI) หรั่อ่เขา้พกัทีั�ศนูยพ์กัคอยเพื�อส่งต่ัอ (Community 
Isolation : CI) หรั่อ่โรงพยาบาลโดียเรว็ทีั�สุดี โดียมศีูนย์เอราวัณ 
สำานักการแพทัย์ กรุงเทัพมหิานคร เปิ็นศูนย์กลางสายด่ีวน 1669 
บรหิิารจัดีการรบัส่งผูู้ป้ิว่ย ปิระสานหิาเตีัยง รว่มกับสายด่ีวน 1668 
กรมการแพทัย์
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สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ได้ีจัดีงานพิธิีมอบรางวัลเลิศรัฐ์ ปิระจำาปิี 2564 ซึ่่�งเป็็นรัางวััล้ 
ที่�มีอ่บให�แก่หน่วัยงานที่�พัฒนาคุณ์ภาพการัให�บรัิการั รัะบบ
การับริัหารังาน แล้ะสรั�างการัมีีส่วันร่ัวัมีในการัพัฒนารัะบบ
รัาชีการั ไดี�อ่ย่างมีีป็รัะสิท่ธิภาพแล้ะยั�งย่น โดียสำานักการแพทัย ์

กรุงเทัพมหิานคร ได้ีรับรางวัลเลิศรัฐ์ สาขาบริการภัาครัฐ์ 
ปิระเภัทัพฒันาการบรกิาร ปิระจำาปีิ 2564 “ระดัีบดีี” จากผู้ล้งาน 
“โครงการ กทัม.ใส่ใจ ผูู้้สูงวัย หิัวใจแกร่ง” ในวัันที่� 16 กันยายน 
2564 เวัล้า 09.30 - 15.30 น. ผู้า่นส่�อ่อิ่เล็้กท่รัอ่นกิส ์(e-Meeting) 
โดียมี ีรองนายกรฐั์มนตัร ี(นายวิษ์ณุ เครอืงาม) เป็น็ป็รัะธานในพธิี

รางวัิลเลิศูรฐัรางวัิลเลิศูรฐั ประจำำาปี  ประจำำาปี 25642564
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ต า มี ที่�  มี ติ ค ณ์ ะ ก รั รั มี ก า รั
อ่ำานวัยการัศู้นย์รัาชีการัสะดีวัก 
ไ ดี� มีี มี ติ ใ น ค รั า วั ก า รั ป็ รั ะ ชุี มี 

ครัั�งที่� 1/2564 เมี่�อ่วัันที่� 16 สิงหาคมี 2564ให�ผู้่านเกณ์ฑ์์มีาตรัฐาน
ศู้นย์รัาชีการัสะดีวักทั่�ง 3 ลั้กษณ์ะ ไดี�แก่ 1. เกณ์ฑ์์ดี�านกายภาพ  
Self Checklist (ดี�านกายภาพแล้ะดี�านสถานที่�) 2. เกณ์ฑ์์เชิีง
คุณ์ภาพ แล้ะ 3. เกณ์ฑ์์ดี�านผู้ล้ลั้พธ์ขอ่งหน่วัยงานที่� เห็นไดี� 
ในเชิีงป็รัะจักษ์ ซึ่่�งหน่วัยงานที่�ไดี�รัับการัรัับรัอ่งมีาตรัฐานการัให�
บรัิการัขอ่งศู้นย์รัาชีการัสะดีวัก (GECC) ป็รัะจำาป็่ 2564 เพ่�อ่ให� 
การับรักิารัป็รัะชีาชีนขอ่งท่กุหนว่ัยงานขอ่งรัฐั มีคีวัามีสะดีวัก รัวัดีเร็ัวั 
เข�าถ่งง่าย จนป็รัะชีาชีนมีีควัามีพ่งพอ่ใจในบรัิการัเวัล้าเดิีนท่างมีา 
ใชี�บริัการัขอ่งหนว่ัยงาน โดียสำานกัการัแพท่ย์ กท่มี. ไดี�รับัการัรับัรัอ่ง
มีาตรัฐานการัให�บรักิารั GECC รัวัมีจำานวัน 6 โรังพยาบาล้ แบ่งเป็น็ 
รัะดัีบป็านกล้าง (เงิน) ไดี�แก่ โรงพยาบาลกลาง แล้ะรัะดัีบต�น (ฟ้า) 
5 โรังพยาบาล้ ไดี�แก่ 1. โรงพยาบาลเจริญกรุงปิระชารักษ์์  
2. โรงพยาบาลผูู้้สูงอายุบางขุนเทีัยน 3. โรงพยาบาลลาดีกระบัง  
กรุงเทัพมหิานคร 4. โรงพยาบาลสิรินธิร 5. โรงพยาบาลหิลวง 
พ่อทัวีศักดิี� ชุติันฺธิโร อุทิัศ ซึ่่�งเป็็นรัางวััล้ที่�สรั�างควัามีภาคภ้มีิใจ 
ให�แก่ผู้้�บรัหิารั พนกังาน แล้ะผู้้�ป็ฏิิบติังานเป็น็อ่ย่างมีาก 

(16 ก.ย. 64) ณ์ ห�อ่งรััตนโกสินท่รั์  ศูาล้าว่ัาการักรุังเท่พมีหานครั (เสาชิีงชี�า)  
นางวัลยา วัฒนรัตัน์ รัอ่งป็ลั้ดีกรุังเท่พมีหานครั เป็็นป็รัะธานพิธีเป็ิดีการัป็รัะชุีมีแนวัดิี�ง 
ดี�านการัป็รัะชีาสัมีพันธ ์แล้ะมีอ่บรัางวััล้การัดีำาเนนิการัป็รัะชีาสัมีพันธแ์นวัใหม่ีขอ่งหน่วัยงาน 
ในสังกัดีกรุังเท่พมีหานครั ซ่ึ่�งสำานักการัแพท่ย์ไดี�รัับรัางวััล้ “คลิปิเด็ีดี” จากคลิ้ป็ “กทัม. 
รบัยาไมต้่ัองรอ! วิถีึ New Normal” ผู้ลิ้ตโดีย ศูน้ยข์�อ่มีล้้ขา่วัสารัดี�านควัามีรัอ่บร้ั�ดี�านสขุภาพ 
สำานกัการัแพท่ย์ (MSD Information Literacy Center : MIL Center) โดียมี ีพญ.เลิศลักษ์ณ์ 
ลีลาเรืองแสง รัอ่งผู้้�อ่ำานวัยการัสำานักการัแพท่ย์ เข�ารัับมีอ่บรัางวััล้พรั�อ่มีใบป็รัะกาศู ซึ่่�งเป็็น
รัางวััล้ที่�สรั�างควัามีภาคภม้ีใิจให�แก่ผู้้�บรัหิารั แล้ะผู้้�ป็ฏิิบติังาน เป็น็อ่ย่างมีาก

มาตรฐาน GECCมาตรฐาน GECC ประจำำาปี  ประจำำาปี 25642564

รางวัิล รางวัิล “คลิปเด็ด”“คลิปเด็ด” กทม. กทม.

ทั่�งนี� พิธีมีอ่บโล่้แล้ะตรัารัับรัอ่งมีาตรัฐาน GECC ป็รัะจำาป็ ่ 
พ.ศู. 2564 จะจัดีในวัันที่� 30 กันยายน 2564 ผู้่านรัะบบ Video  
Conference : Zoom Meeting 
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Playlist
เปิิด Map ปัิกหมุดุ 

สำำ�นัักก�รแพทย์์ 
ไดท้่�น่ั�

หลังัจากผ่อ่นคลัายมาตรการป้้องกนัการแพรก่ระจาย
ของโรคติดเชื้้�อไวรสัโควิด-19 หากใครกำาลังัมองหาสถานท่ี่� 

เที่่�ยวที่่�กิน แลัะม่กิจกรรมหลัากหลัายสนุกๆ ร่วมกัน 
ในครอบครัว หร้อค่่รัก ไม่ไกลัจาก รพ.ราชื้พิพัฒน์  
เราขอแนะนำาให้ไป้เที่่�ยวที่่� “ไร่เ่หมืือนจัันทร่”์ เลีียบคลีอง
ทวีวีีฒันากนัด่

"ไร่่เหมืือนจัันทร่์" ฟารม์เมลั่อนอินที่รย่์ที่่�รวมเมลั่อน 
หลัายสายพันธุุ์์เอาไว้  เชื้่น เอ็นเอส  เป็้นพันธุุ์์นำาเข้า 
จากญี่่�ปุ้�น มท่ี่ั�งพันธุุ์เ์น้�อส่ส้ม ส่เขย่ว แลัะส่ที่อง เมลัอ่นพันธุุ์ ์

ส่ที่องจะมเ่น้�อที่่�กรอบ บนเน้�อที่่�ที่ั�งหมด 20 ไร ่เอกลักัษณ์์
เด่นของ “ไร่่เหมืือนจัันทร่์” ก็ค้อ เมลั่อนลั่กใหญี่่ลั่กน่�  
เด่นสะดุดตาผ่่านมาเป็้นต้องแชื้ะ แชื้ะ แชื้ะ!!! แลั้วภายใน  
“ไร่่เหมืือนจัันทร่์” ยังม่มุมสวยๆ ให้ได้เก็บภาพไป้อวด 
บนโซเชื้ย่ลัอก่เพ่ยบ คล่ัๆ ชื้คิๆ กนัไป้เลัย

หลัังจากเพลัิดเพลัินกับการชื้มสวนเสร็จเร่ยบร้อย
แลั้ว ก็ขอเดินโฉบมาที่่�โซนร้านอาหารสักหน่อย แวะซ้�อ 

เมลัอ่น พ้ชื้ผ่กัออรแ์กนิค แลัะของฝากคนที่่�บา้นไดท้ี่่�น่�

เมืนแูนะนำาเมืนแูนะนำา 
เมืล่ีอนป่ั่� น กาแฟนำาอ้อย มืะพร่า้วีนำาหอมืป่ั่� นเมืล่ีอนป่ั่� น กาแฟนำาอ้อย มืะพร่า้วีนำาหอมืป่ั่� น

แ ห ลั่ ง ที่่ อ ง เ ที่่� ย ว 
เชื้ิงเกษตร ที�อยู่ฝ่ั่� งตร่ง
ข้้ า มื กั บ ต ลี า ด ธ น บุ ร่ ี
(สนามืหลีวีง 2) จุดเด่น
ของที่่� ไร่ เหม้อนจันที่ร ์
อ ย่่ ที่่� เ ม ลั่ อ น  แ ลั ะ ผ่ั ก
ออร์แกนิคต่าง ๆ อย่าง
เชื้่น ผ่ักสลััด คะน้า แลัะ 
ม ะ เ ข้ อ พั น ธุุ์์ เ ชื้ อ ร์ ร ่ 
นอกจากน่� ที่่� น่� ยังม่กิจกรรมสนุก ๆ อาที่ิ  จัดสวน 
ถาด เพ้นที่ก์ระถางตน้ไม ้เพ้นที่ก์ระเป๋้าผ่า้ เพ้นที่ห์มวกฟาง 
ป้้� นเซรามิก ที่่�ราคาไม่แพง แถมยังม่ร้านอาหารด้านใน  
มเ่คร้�องด้�มอรอ่ย ๆ อก่ดว้ย

“ไร่่เหมืือนจัันทร่์” เปิ้ดให้บริการทีุ่กวัน ตั�งแต่เวลัา 
09.00 - 17.00 น. โทร่. 08-1808-2332 ที่กุสัป้ดาห์สดุที่า้ย
ของเด้อนที่างไร่ฯ จะเปิ้ดอบรมเก่�ยวกับเกษตรอินที่ร่ย ์
โดย อ. ธงชนะ พร่หมืมื ิเป็้นวทิี่ยากรให้ความร่ด้า้นเกษตร
อนิที่รย่ ์แลัะหากเรย่นร่แ้ลัว้อยากที่ดลัองที่ำา ที่างคุณพิชยั 
วีิทยาพิทักษ์์วีงศ์์ เจ้ัาข้องไร่่ ก็จัดแป้ลังเล็ักๆ ให้ที่ดลัอง
ป้ลั่กโดยไม่เส่ยค่าใชื้จ้่าย เพ่ยงแค่ลังแรงแลัะความใส่ใจ 
แถมได้ผ่ลัผ่ลิัตป้ลัอดสารเคม่จากฝีม้อตนเองกลัับไป้ชื้มิ
ดว้ย แลัะที่่�ป้ระที่บัใจโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่่�น่ารกัคอยแนะนำา
ตลัอดที่างชื้มไร ่ที่่�น่�ถ้อเป็้นป้อดในเม้องกรุงอ่กแห่งเลัย
ก็ว่าได้ จะมากันเป็้นค่ห่รอ้ครอบครวัก็เหมาะมาก เรย่กว่า  

ครบจบในที่่�เที่่�ยว ใคร่สายร่ักษ์์โลีกต้องมืากันแล้ีวีลีะ  
อยู่ใกล้ีๆ ร่พ.ร่าชพิพัฒน์ สำานักการ่แพทย์ นี� เอง

คุุณลีี คุุณลีี 
เจ้้าของไร่่เจ้้าของไร่่
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สวััสดีีค่่ะ พบกัันอีีกัครั้ั�งนะคะกัับครั้วัใบเตย ฉบับนี�เป็็น
ฉบับทีี่� 4 กัันแล้้ว สำำ�หรั้ับครั้ั�งนี�ครั้ัวใบเตยขอีนำ�เสำนอีเมนู 
ทีี่�มีขั�นตอีนไม่ย่่งย�กั แล้ะทีี่�สำำ�คัญเหม�ะกัับคนทีี่�อียู่ในช่่วง 
ล้ดนำ�หนักั แต่อีย�กัที่�นอี�ห�รั้มีรั้สำช่�ติ ข้� นม�บ้ �ง  
แถมสำ�ม�รั้ถนำ�ม�เป็็นเมนูที่�นเล่้น ภ�ยในครั้อีบครั้ัวได้  
นั�นคือี ลาบหมููทอดี ซึ่้�งเรั้�จะไมไ่ด้ใช่น้ำ�มนัในกั�รั้ที่อีด แต่จะ
ใช่้หม้อีที่อีดไรั้น้ำ�มันเป็็นอ่ีป็กัรั้ณ์์หลั้กัในครั้ั�งนี� เพื�อีล้ดไขมัน
ทีี่�เรั้�จะได้รั้บัจ�กันำ�มนั แล้ะใช่เ้ครั้ื�อีงป็ร่ั้งทีี่�เน้นโซึ่เดียมตำ� 

วััตถุุดิิบวััตถุุดิิบ
 1. 1. หมูบด ครั้้�งกิัโล้กัรั้มั
 2. 2.  ข้�วคั�ว 5 ช่อ้ีนโต๊ะ
 3. 3.  ซีึ่อิี�วข�ว 2 ช้่อีนโต๊ะ
 4. 4.  นำ�มนัหอียสูำตรั้โซึ่เดียมตำ� 1 ช่อ้ีนโต๊ะ
 5. 5.  หอีมแดงหั�นหย�บ 5 ช่อ้ีนโต๊ะ
 6. 6.  กัรั้ะเทีี่ยมบ่บ
 7. 7.  พรั้กิัป็น่ 3 ช่อ้ีนโต๊ะ
 8.  8.  นำ�มะน�ว 4 ช้่อีนโต๊ะ

เป็็นอีย่�งไรั้กัันบ้�งคะ วัตถ่ดิบแล้ะวิธีีที่ำ�ไม่ย�กัเล้ย  
ท่ี่กัคนสำ�ม�รั้ถนำ� สูำตรั้นี� ไป็ล้อีงที่ำ�ทีี่�บ้ �นกัันได้นะคะ  
ห�กัทีี่�บ้�นไม่มีหม้อีที่อีดก็ัสำ�ม�รั้ถใช่้หม้อีอีบล้มรั้้อีน 
ก็ัสำ�ม�รั้ถใช่ท้ี่ดแที่นกัันได้ค่ะ

วิัธีีทำำ าวิัธีีทำำ า
 1. 1.  นำ�วตัถดิ่บทัี่�งหมดม�คล้ก่ัเคล้้�ให้เข้�กััน
 2. 2.  ปั็� นหมูทีี่�ผสำมเครั้ื�อีงป็ร่ั้งทัี่�งหมดแล้้วป็ั� นเป็็น

ก้ัอีนกัล้มขน�ดพอีดีคำ�
 3. 3.  ว�งหมูก้ัอีนล้งบนตะแกัรั้งหม้อีที่อีด แล้ะเรั้ิ�ม

ที่อีดด้วยกัำ�ลั้งไฟ 180 วัตต์ ใช่้เวล้�ป็รั้ะม�ณ์ 
10 น�ทีี่

 4. 4.  ใช่้ทีี่�คีบพลิ้กัหมูก้ัอีนด้�นทีี่�ยังไม่ส่ำกัข้�น แล้ะ
ที่อีดต่อีด้วยกัำ�ลั้งไฟ 180 วตัต์ อีีกั 10 น�ทีี่

 5.  5.  ตักัใส่ำจ�น เสิำรั้ฟ์คู่กัับผกััสำด
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ล้้านกิำาลั้งใจ ส้้ภัย COVID-19ล้้านกิำาลั้งใจ ส้้ภัย COVID-19
คณ์ะผู้้้บริหารกิรุงเทพมหานครตีรวจเยี�ยมแล้ะให้กิำาลั้งใจแก่ิทีมบุคล้ากิรทางกิารแพทย์คณ์ะผู้้้บริหารกิรุงเทพมหานครตีรวจเยี�ยมแล้ะให้กิำาลั้งใจแก่ิทีมบุคล้ากิรทางกิารแพทย์

ที�ทำางานอย่างหนักิทั�งในโรงพยาบาล้แล้ะคัดกิรองเชิ่งรุกิในพ้�นที�เสี�ยงที�ทำางานอย่างหนักิทั�งในโรงพยาบาล้แล้ะคัดกิรองเชิ่งรุกิในพ้�นที�เสี�ยง
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