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นางสาวชลิดีา หิิรัญพัฒนกุีล
เจ้ัาพันั้กงาน้โสตทัี่ศน้ศึกษาชำาน้าญงาน้

นางสาวกีาญจนา พันบุญมา
เจ้ัาพันั้กงาน้ธ่ร์การ์ชำาน้าญงาน้

นายภััค์พงศ์  ค์งชาติรี 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นายอัดุีลย์  จันทร์สุข 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นางสาวรัชนิศ  ตัิ� งเสรีสิทธิิกุีล
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นายพิเชษ์ฐ์์  อิันทรบุญ 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

มุมสบาย...สไติล์ผูู้้บริหิาร 
• สารผู้้�บรหิารสำานักัการแพทย์์

รายงานพิเศษ์
• เปิิดตััวแอปิพลิิเคชัันั “หมอ กทม” 

สะดวกทกุการใชั� เข้�าถึึงบรกิารงา่ย์ในัแอปิเดีย์ว

นวัติกีรรมทันโลกี
• สำานักัการแพทย์์ เตัรยี์มความพร�อม 

ในัการเปิิดคลิินักิกัญชัาทางการแพทย์์ เพ่�อคนักรุง

ก้ีาวทันโรค์
• ไอบ่อย์ๆ อย์่าปิล่ิอย์ไว�นัะ... เสี�ย์งวัณโรค

แวดีวงวิชากีาร
• เปิิดแลิ�วรุน่ัแรก นัศพ. โรงพย์าบาลิสิรนิัธร  

กับความพร�อมการเรยี์นัการสอนั

24 ชั� วโมงกีารแพทย์ฉุกีเฉินเพื�อัปิระชาชน 
• ศน้ัย์์เอราวัณ พร�อมรบัม่อโควิด-19 ระลิอกใหม่

เรื�อังเล่าสร้างพลัง
• โรงพย์าบาลิตัากสินัในัสถึานัการณ ์

การระบาดข้องโควิด-19 ชั่วงปิี 2564

แกีะกีล่อัง...บอักีต่ิอั
• 4 ทศวรรษ กทม. 4 โครงการ  

โรคคนัเม่องเพ่�อคนักรุงเทพฯ

รางวัลแห่ิงค์วามสำาเร็จ 
• ส่งเสรมิสขุ้ภาพผู้้�ดแ้ลิผู้้�สง้อายุ์ระย์ะย์าว (Long Term Care)

เปิิดี Map ปัิกีหิมุดี
• คลิินักิการแพทย์์แผู้นัไทย์แลิะการแพทย์์ทางเล่ิอก 

โรงพย์าบาลิหลิวงพ่อทวีศักดิ� ชัุติันัธฺโร อทิุศ

กิีน อัยู่ สุขภัาพ
• โภชันัาการเสรมิภม้ิคุ�มกันัในัรา่งกาย์

เรื�อังนี� ต้ิอังขยาย Healthy Focus
• ครบรอบ 48 ปิี สำานักัการแพทย์์ กทม.
• ครบรอบ 34 ปิี รพ.ลิาดกระบังกรุงเทพมหานัคร
• วางศิลิาฤกษ์อาคารศน้ัย์์แพทย์ศาสตัรศึกษา  

โรงพย์าบาลิราชัพิพัฒนั์
• เสรมิสิรมิงคลิทำาบุญสำานักังานัพัฒนัาระบบบรกิารแพทย์์
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สวััสดีีครัับท่่านผู้้� อ่่านทุ่กท่่าน สำาหรัับฉบับนี� เป็็นฉบับ 
ที่�สอ่งขอ่งป็ีที่� 12 ป็รัะจำำาป็ีงบป็รัะมาณ 2565 จำากสถานการัณ์
การัรัะบาดีขอ่งเชื้้�อ่ไวัรััสโควิัดี-19 สายพัันธุุ์์ใหม่ “โอมิิครอน 
(Omicron)” ซึ่่�งมีผู้้�ป็่วัยและผู้้�เสียชื้ีวิัตเพัิ�มข่�นอ่ย่างต่อ่เน้�อ่ง 
ในแต่ละวัันในพ้ั�นที่�ขอ่งกรุังเท่พัมหานครั ท่ำาให�ทุ่กคนต�อ่งมี
ควัามรัะมัดีรัะวัังมากข่�นจำากแต่ก่อ่น

สารัสำานักการัแพัท่ย์ ฉบับที่� 2 นี� จำะเป็็นเรั้� อ่งเกี�ยวักับ  
“การจััดการเรยีนการสอนนักศึึกษาแพทย์ของโรงพยาบาล 
สรินิธรที�เปิิดสอนเป็ินร่�นแรก” และการัเตรีัยมควัามพัรั�อ่มขอ่ง
สำานักการัแพัท่ย์ในการัเป็ิดี “คลินิกกัญชาทางการแพทย์” 
เพั้� อ่เป็็นท่างเล้อ่กให�แก่คนกรุังในการัรัักษาพัรั�อ่มกับการั 
เตรัียมควัามพัรั�อ่มใน “การรบัมิือสถานการณ์์การระบาดของ 
โควิิด-19 รอบใหมิ�” ซึ่่�งบรัิหารังานโดียศู้นย์เอ่รัาวััณ และ  
“4 โครงการของขวัิญปีิใหมิ�เพื�อนคนกร่งเทพฯ” ชื้อ่่งท่างพิัเศูษ
ในการัเข�าถ่งบรัิการัไดี�อ่ย่างสะดีวักและรัวัดีเร็ัวั พัรั�อ่มกันนี�  
โรังพัยาบาลรัาชื้พิัพััฒน์ ไดี�รัับรัางวััลรัะดัีบป็รัะเท่ศูอี่กดี�วัย  
ในคอ่ลัมน์ “รางวัิลแห�งควิามิสำาเรจ็ั” และป็ิดีท่�ายดี�วัยบรัิการั
ใหม่จำากท่างโรังพัยาบาลหลวังพั่อ่ท่วีัศูักดิี�ฯ “คลินิกแพทย ์
แผนไทย”

สุดีท่�ายนี�หวัังว่ัาผู้้�อ่่านทุ่กท่่านจำะสนุกและเพัลิดีเพัลิน 
ไป็กับเน้�อ่หาสารัะในสารัสำานักการัแพัท่ย์ที่�เรัานำามาฝากกัน
นะครัับ แล�วัก็ขอ่ให�ผู้้�อ่่านทุ่กท่่านมีสุขภาพัแข็งแรัง ป็รัาศูจำาก 
โรัคภัย หมั�นล�างม้อ่บ่อ่ย ๆ สวัมหน�ากากอ่นามัยเวัลาอ่อ่กไป็ 
ข�างนอ่ก สวััสดีีครัับ
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สารผู้้�บรหิารสารผู้้�บรหิาร
สำำ�นัักก�รแพทย์์สำำ�นัักก�รแพทย์์

เรัิ�มต�นเปิ็ดีศัูกรัาชื้ปี็ 2565 กรุังเท่พัมหานครัมีจำำานวัน 
ผู้้�ติดีเชื้้�อ่พัุ่งมากข่�น เน้�อ่งจำากการัเดิีนท่างกลับมาจำากภ้มิลำาเนา
หลังป็ีใหม่ การัท่่อ่งเที่�ยวัทั่�วัไท่ย ผ้�ติิดเชื�อที�เพิ�มิขึ�นส�วินใหญ�
เป็ินสายพันธ์่โอมิิครอน แติ�จัำานวินผ้�ป่ิวิยหนัก ผ้� เสียชีวิิติ 
มิีน� อ ย มิ า ก  ถ้ อ่ ไ ดี� ว่ั า โ อ่ มิ ค รั อ่ น มี ค วั า ม รุั น แ รั ง น� อ่ ย ก ว่ั า 
เดีลต�ามาก และป็รัะชื้ากรัมีภม้ติ�านท่านจำากการัไดี�รับัวััคซีึ่นมากข่�น 
และรัะบบท่างการัแพัท่ย์สามารัถรัอ่งรัับไดี� ดี�วัยควัามรั่วัมม้อ่ 
จำากทุ่กฝ่าย ทั่�งบุคลากรัท่างการัแพัท่ย์ สถานป็รัะกอ่บการั 
และป็รัะชื้าชื้น ในมาตรัการั Covid free Setting การัแพัรั่
รัะบาดีโควิัดี-19 เรัิ�มมีทิ่ศูท่างเป็็นโรัคป็รัะจำำาถิ�น โดียป็รัะชื้าชื้น
สามารัถใชื้�ชีื้วิัตป็รัะจำำาวัันไป็กับโรัคไดี� แต่ต�อ่งอ่ย้่ภายใต�ชีื้วิัต 
วิัถีใหม่ ต�อ่งสวัมหน�ากากอ่นามัย ล�างม้อ่บ่อ่ย ๆ แยกรัับป็รัะท่าน 
อ่าหารั เพัิ�มมาตรัการั Work From Home เพั้�อ่ลดีควัามเสี�ยง 
ติดีเช้ื้� อ่และการัแพัรั่รัะบาดีขอ่งโรัค เน�นการัตรัวัจำคัดีกรัอ่ง 
ดี�วัย  "ATK First"  ในกิจำกรัรัมที่�มีการัรัวัมกันจำำานวันมาก  
ทั่�งการัป็รัะชุื้ม ไป็โรังเรีัยน มีการัสุ่มตรัวัจำหาเชื้้�อ่อ่ย่างสมำาเสมอ่ 
หากผลติรวิจัเปิ็นบวิก ให�แจั�ง 1330 เพื� อเข�ารับการรักษา 
โดยเรว็ิด�วิยมิาติรการ “HI/CI First” และเร�งให�มิกีารฉีีดวัิคซีนี
เข็มิกระติ่�น เพัิ�มการัฉีดีวััคซีึ่นในเด็ีกอ่ายุ 5-11 ป็ี เพั้� อ่ชื้ะลอ่ 
การัรัะบาดีขอ่งโรัคให�ไดี�มากที่�สุดี ตามยุท่ธุ์ศูาสตรั์ควับคุมโรัค 
ขอ่งกรุังเท่พัมหานครัไดี�มอ่บหมายให�สำานักการัแพัท่ย์วัางแผู้น 
รั่วัมกับภาคีเคร้ัอ่ข่ายกรัมการัแพัท่ย์ โรังเรีัยนแพัท่ย์ และสมาคม
โรังพัยาบาลเอ่กชื้น เพัิ�มเตียงให�เพีัยงพัอ่ ในชื้่วังการัรัะบาดี 
รัะลอ่ก 5 นี� มีการัเพัิ�มเตียงผู้้�ป็่วัยเด็ีกรัวัมถ่งการัจัำดีที่มกุมารัแพัท่ย์
เป็น็ที่�ป็รัก่ษา นอ่กจำากนี�สำานักการัแพัท่ย์ ไดี�เพัิ�มเตียงขอ่ง Hospitel  
โรังพัยาบาลสนาม และศู้นย์พัักคอ่ยในทุ่กกลุ่มเขต กรณ์ีฉ่ีกเฉิีน 
1669 ศึ้นยเ์อราวัิณ์นำาส�งโรงพยาบาลได�ทันที

ทั่� งนี�การัเป็ิดีเม้อ่งนำารั่อ่งการัท่่อ่งเที่�ยวั เป็ิดีการัเรัียน 
ก า รั ส อ่ น เ ป็็ น เ รั้� อ่ ง จำำา เ ป็็ น เ พั้� อ่ พัั ฒ น า ศูั ก ย ภ า พั เ ย า วั ชื้ น  
เดิีนหน�าดี�านเศูรัษฐกิจำและสังคม สำานักการัแพัท่ย์ยังคงให�
ควัามเชื้้�อ่มั�นกับการัดี้แลรัักษาผู้้�ป็่วัยอ้่�นทุ่ก ๆ โรัค เพั้�อ่สุขภาพั 
ที่�ดีีขอ่งคนกรุังเท่พัฯ การัรัวัมพัลังควัามรั่วัมม้อ่ขอ่งทุ่กภาคส่วัน  
ทั่�งภาครััฐ เอ่กชื้น ภาคป็รัะชื้าสังคมจำะช่ื้วัยให�กรุังเท่พัฯ ผู้่านพั�น
การัรัะบาดีรัอ่บนี�อี่กครัั�งค่ะ MSD Moving Forward Together

แพทย์์หญิิงเลิิศลิักษณ์์ ลิีลิาเรือืงแสงแพทย์์หญิิงเลิิศลิักษณ์์ ลิีลิาเรือืงแสง
(รองผู้้�อ�านวยการส�านักการแพทย์)(รองผู้้�อ�านวยการส�านักการแพทย์)



4 ริายงานพิิเศษ

กร่งเทพมิหานคร ร�วิมิกับ ธนาคารกสิกรไทย เปิิดตัิวิแอปิพลิเคชัน “หมิอ กทมิ.” ภาย
ใติ�โครงการ “Smart OPD” สะดวิกท่กการใช� เข�าถึงบรกิารง�ายในแอปิ (Single App) ใช�ได�
กับโรงพยาบาล 11 แห�งในสังกัดสำานักการแพทย์ กร่งเทพมิหานคร เพัิ�มศัูกยภาพับรัิการัการั
แพัท่ย์วิัถีใหม่ดี�วัยเท่คโนโลยีที่�ท่ำาให�ผู้้�ใชื้�บรัิการัสามารัถเข�าถ่งการัรัักษาพัยาบาลไดี�อ่ย่างทั่�วัถ่ง 
และแจำ�งเหตุฉุกเฉินไดี�รัวัดีเร็ัวั แบ่งเบาภารัะบุคลากรัท่างการัแพัท่ย์ในการัให�บริัการัคนไข�
นอ่กกว่ัา 4 ล�านคนต่อ่ป็ี นำารั่อ่งการัใชื้�งานแอ่ป็ “หมิอ กทมิ.” เพั้�อ่นัดีหมายพับแพัท่ย์ขอ่ง 
โรังพัยาบาลกลาง เป็็นแหง่แรัก และขยายครัอ่บคลุมให�ครับทั่�ง 11 รัพั.ในสังกัดีกรุังเท่พัมหานครั 
รัวัมทั่�งการัแจำ�งเหตุเจ็ำบป็่วัยฉุกเฉินขอ่งศู้นย์บรัิการัการัแพัท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พัมหานครั  
(ศูน้ยเ์อ่รัาวััณ) ในการัเข�าถ่งจุำดีเกิดีเหตไุดี�ทั่นการัณ ์และไดี�รัวับรัวัมควัามร้ั�ดี�านสุขภาพัจำากแพัท่ย์
และบุคลากรัจำากสหสาขาวิัชื้าชื้ีพัให�เกรั็ดีควัามร้ั�ต่าง ๆ อี่กมากมาย

เปิิดตััวแอปิพลิิเคชัันเปิิดตััวแอปิพลิิเคชััน

สะดวกทุุกการใชั้ เข้้าถึึงบริการง่ายในแอปิเดียวสะดวกทุุกการใชั้ เข้้าถึึงบริการง่ายในแอปิเดียว

แอปิพลิเคชัน “หมิอ กทมิ.” มุ่งพััฒนาใน 3 แกนหลัก 
ค้อ่ 1) การัเชื้้�อ่มต่อ่ข�อ่ม้ลจำากฐานข�อ่ม้ลกลางขอ่งโรังพัยาบาล 
(Hospital Information System: HIS) มาแสดีงที่�แอ่ป็พัลิเคชื้ัน 
ท่ำาให�ผู้้�ป็่วัยสามารัถเข�าถ่งป็รัะวััติสุขภาพัและการัรัักษาไดี� 
ดี�วัยตนเอ่ง รัวัมถ่งแชื้ร์ัข�อ่ม้ลให�บุคลากรัท่างการัแพัท่ย์ 
ชื้่วัยให�การับรัิการัท่างการัแพัท่ย์และการัดี้แลสุขภาพั 
มีป็รัะสิท่ธิุ์ภาพัมากข่�น 2) การัสรั�างป็รัะสบการัณ์ใชื้�บรัิการั
ผู้่านแอ่ป็พัลิเคชื้ันที่�ใชื้�งานที่�ง่าย รัวัดีเรั็วั สามารัถท่ำาไดี�ดี�วัย
ตนเอ่ง ทั่�งในและนอ่กสถานที่�ขอ่งโรังพัยาบาล 3) การัเชื้้�อ่ม
โยงรัะบบชื้ำารัะเงินและบริัการัท่างการัเงินต่าง ๆ ที่�เลี�ยงสัมผู้ัส
เงินสดี โดียอ่นาคตเตรัียมเชื้้�อ่มโยงฐานข�อ่ม้ลป็รัะวััติคนไข�กับ
ฐานข�อ่ม้ลการัเบิกจ่ำายสิท่ธุ์ิรัักษาและป็รัะกันต่าง ๆ ตลอ่ดีจำน 
การัรัับส่งข�อ่ม้ลรัะหว่ัางหน่วัยงานสุขภาพัต่าง ๆ (Single 
Health Record) ชื้่วัยให�การัแลกเป็ลี�ยนข�อ่ม้ลดี�านการัดี้แล
สุขภาพัรัะหว่ัางผู้้�ป่็วัยและบุคลาการัท่างการัแพัท่ย์เป็็นไป็ 
อ่ยา่งมีป็รัะสิท่ธุ์ิภาพัและมีควัามป็ลอ่ดีภัย
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บริิการิสำำาคััญในแอปพลิิเคัชััน “หมอ กทม.”
•  ติรวิจัรักษาออนไลน์  ด� วิยระบบโทรเวิชกรรมิ  

(Telemedicine) โดียสามารัถตรัวัจำรัักษา ติดีตามอ่าการั  
ตลอ่ดีจำนไดี�รัับคำาแนะนำาในการัใชื้�ยาจำากแพัท่ย์ผู้่านรัะบบ 
วีัดีีโอ่คอ่ล (VDO Call) โดียไม่ต�อ่งมาโรังพัยาบาล ผู้้�ใชื้�บริัการั
สามารัถรับัยาผู่้านไป็รัษณย์ี หรัอ้่รับัดี�วัยตนเอ่งที่�รั�านยาใกล�บ�าน

• แจั�งเหติ่ฉ่ีกเฉิีนกับศึ้นย์เอราวัิณ์ รัับการัชื้่วัยเหล้อ่ 
เหตุเจ็ำบป่็วัยฉุกเฉินตลอ่ดี 24 ชื้ั�วัโมง โดียรัะบบจำะป็รัะสานงาน
ไป็ยังหนว่ัยงานที่�อ่ย้ใ่กล�เคียงพัิกัดีขอ่งผู้้�ใชื้�งาน ณ ขณะแจำ�งเหตุ
ผู้า่นแอ่ป็พัลิเคชื้ัน เพั้�อ่สง่ที่มป็ฏิิบัติการัการัแพัท่ย์ฉุกเฉินเข�าไป็
ให�การัชื้ว่ัยเหล้อ่ ดี้แลรัักษา และนำาสง่ผู้้�เจ็ำบป็่วัยฉุกเฉินนั�นไป็ยัง
สถานพัยาบาลที่�เหมาะสมต่อ่ไป็

• ติรวิจัสอบปิระวัิติิการรกัษา เชื้้�อ่มโยงข�อ่ม้ลดี�านสุขภาพั
ส่วันบุคคลกับรัะบบรัะเบียนสุขภาพัอิ่เล็กท่รัอ่นิกส์ส่วันบุคคล 
(Personal Health Record: PHR) ทั่�งผู้ลวิันัจำฉัยโรัค ป็รัะวััติการั
แพั�ยา/วััคซึ่ีน ป็รัะวััติรัับยา ผู้ลแล็บ การัผู้า่ตัดี ท่ำาให�ผู้้�ใชื้�บรัิการั 
สามารัถรัับบริัการัจำากสถานพัยาบาลอ้่� นไดี�อ่ย่างสะดีวัก  
โดียสามารัถเรัียกด้ีข�อ่ม้ลการัรัักษาไดี� เอ่งโดียไม่ต�อ่งมา 
โรังพัยาบาล ส่วันบุคลากรัท่างการัแพัท่ย์ก็ไดี�ข�อ่ม้ลที่�ครับถ�วัน
ป็รัะกอ่บการัรัักษา

• บรกิารทั�วิไปิ เชื้่น นัดีหมายแพัท่ย์ล่วังหน�า ตรัวัจำสอ่บ 
จำำานวันคิวัรัอ่ตรัวัจำ การัชื้ำารัะเ งิน ตรัวัจำสอ่บสิท่ธุ์ิ� รัักษา  
ลงท่ะเบียนตรัวัจำรัักษา ฯลฯ

ฟเีจอริ์เด่นบนแอปพลิิเคัชััน
• ฟีเจัอร์ นัดหมิายพบแพทย์ – ตรัวัจำสอ่บ

รัายการันัดีหมาย แจำ�งเต้อ่นการันัดีหมาย และกดีรัับ
บัตรัคิวัในแอ่ป็

• ฟีเจัอร ์ติรวิจัสอบสิทธิ� – สามารัถตรัวัจำสอ่บ
สิท่ธิุ์�การัรัักษาพัยาบาล อ่าทิ่ สิท่ธุ์ิ�บัตรัท่อ่ง สิท่ธุ์ิ�
ป็รัะกันสังคม และสิท่ธุ์ิข�ารัาชื้การั

• ฟีเจัอร ์Telemedicine – ตรัวัจำรัักษาอ่อ่นไลน์ 
พัรั�อ่มบรัิการัจัำดีส่งยาที่�รั�านยาใกล�บ�าน หรั้อ่ท่าง
ไป็รัษณีย์

• ฟีเจัอร ์ติรวิจัสอบสถานะคิวิติรวิจั – แจำ�งลำาดัีบ
คิวั และขั�นตอ่นการัใชื้�บรัิการัในโรังพัยาบาล

• ฟีเจัอร์ ลงทะเบียนติรวิจัรักษา – บรัิการัลง
ท่ะเบียนตรัวัจำรัักษาโรัค

• ฟีเจัอร ์แจั�งเหติ่เจ็ับป่ิวิยฉ่ีกเฉิีน – บริัการัแจำ�ง
เหตุเจ็ำบป่็วัยฉุกเฉิน พัรั�อ่มแชื้รั์โลเคชื้ันเพั้�อ่ขอ่รัับการั
ชื้ว่ัยเหล้อ่จำากศู้นย์เอ่รัาวััณ

• ฟีเจัอร์ ชำาระเงิน – สามารัถชื้ำารัะค่ารัักษา
พัยาบาลผู้่านชื้่อ่งท่าง K PLUS โอ่นเงินผู้่าน Thai 
QR Code หรั้อ่ชื้ำารัะผู่้านบัตรัเครัดิีต บัตรัเดีบิต (โดีย
พััฒนาเสรั็จำเด้ีอ่น มิ.ย. 65)
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ส�ำนักกำรแพทย์ เตรียมควำมพร้อมส�ำนักกำรแพทย์ เตรียมควำมพร้อม
ในกำรเปิิดคลิินิกกัญชำในกำรเปิิดคลิินิกกัญชำ
ทำงกำรแพทย์ ทำงกำรแพทย์ 

สำานักการัแพัท่ย์ มีนโยบายในการัพััฒนารัะบบบริัการัการัใชื้�สมุนไพัรักัญชื้าท่างการัแพัท่ย์ เพั้�อ่เพัิ�มโอ่กาสในการัรัักษาโรัค 
ให�กับป็รัะชื้าชื้นที่�เจ็ำบป่็วัยท่รัมานจำากกลุ่มโรัครั�ายแรัง เร้ั�อ่รัังและไม่ตอ่บสนอ่งต่อ่การัรัักษาทั่�งแพัท่ย์แผู้นป็ัจำจุำบันหรั้อ่แพัท่ย์
แผู้นไท่ย โดียไดี�เข�าศู่กษาด้ีงานดี�านกัญชื้า ณ คลินิกนวััตกรัรัมการัแพัท่ย์ผู้สมผู้สานดี�านโรัคมะเร็ังสถาบันมะเร็ังแห่งชื้าติ 
คลินิกกัญชื้าท่างการัแพัท่ย์แผู้นไท่ย โรังพัยาบาลการัแพัท่ย์แผู้นไท่ยและการัแพัท่ย์ผู้สมผู้สาน (ยศูเส) และสหคลินิก 
การัแพัท่ย์แผู้นตะวัันอ่อ่ก (ไท่ย-จีำน) มหาวิัท่ยาลัยรัังสิต เพั้� อ่เตรัียมควัามพัรั�อ่มในการัเป็ิดีคลินิกกัญชื้าท่างการัแพัท่ย์  
ขอ่งโรังพัยาบาลในสังกัดีสำานักการัแพัท่ย์ ตลอ่ดีจำนไดี�เข�ารั่วัมงานมหกรัรัมสมุนไพัรัแห่งชื้าติ และการัป็รัะชุื้มวิัชื้าการัป็รัะจำำาป็ี
การัแพัท่ย์แผู้นไท่ย การัแพัท่ย์พั้�นบ�าน และการัแพัท่ย์ท่างเล้อ่กแห่งชื้าติ ครัั�งที่� 18 “กัญชานำาไทย สมิ่นไพรสร�างชาติิ” โดียมี  
พญ.เลิศึลักษณ์์ ลลีาเรอืงแสง รัอ่งผู้้�อ่ำานวัยการัสำานักการัแพัท่ย์ พัรั�อ่มดี�วัยคณะท่ำางานเข�ารัว่ัมงานและศู่กษาดี้งาน

คลิินิกนวัตกรรมกำรแพทย์ผสมผสำนด้ำนโรคมะเร็งสถำบัันมะเร็งแห่่งชำติ

ศึึกษำดูงำนด้ำนกัญชำ ณ คลิินิกกัญชำทำงกำรแพทย์แผนไทย 
โรงพยำบัำลิกำรแพทย์แผนไทยแลิะกำรแพทย์ผสมผสำน (ยศึเส)
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ศึึกษำดูงำนด้ำนกัญชำ ณ สห่คลิินิกกำรแพทย์แผนตะวันออก (ไทย-จีีน) มห่ำวิทยำลิัยรังสิต

กำรปิระชุมวิชำกำรปิระจี�ำปีิกำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พ้�นบั้ำน 
แลิะกำรแพทย์ทำงเลิ้อกแห่่งชำติ ครั�งที� 18 “กัญชำน�ำไทย สมุนไพรสร้ำงชำติ” 

ณ พำรำกอนฮอลิลิ์ ชั�น 5 สยำมพำรำกอน
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ไอ่บ่อ่ย ๆ ไม่ไดี�เสี�ยงแค่ COVID-19 แต่ยังเสี�ยง วัิณ์โรค  
อี่กดี�วัย วัันที่� 24 มีนาคมขอ่งทุ่กป็ีค้อ่ วัินวัิณ์โรคสากล

"วัิณ์โรค" เป็็นโรัคที่�เกิดีจำากการัติดีเช้ื้�อ่แบคที่เรัียจำาก 
ผู้้�ป็่วัยที่�ไอ่ จำาม ไม่ป็ิดีป็ากป็ิดีจำม้ก ผู้้�อ่ย้่ใกล�หายใจำเอ่าเชื้้� อ่ 
เข�ารั่างกาย แต่ไม่ใชื้่ทุ่กคนที่�จำะป่็วัยเป็็นวััณโรัค ส่วันใหญ่ 
คนที่�สุขภาพัแข็งแรังจำะสามารัถกำาจัำดีเช้ื้� อ่และไม่เป็็นโรัค  
แต่มีส่วันน�อ่ยโดียเฉพัาะกลุ่มเสี�ยงที่� เ กิดีโรัคข่�นไดี� ทั่นที่  
ซึ่่�งวััณโรัคเป็็นไดี�กับทุ่กส่วันขอ่งร่ัางกาย แต่ที่�พับมากค้อ่ 
วัิณ์โรคปิอด

ไอแค�ไหน ? ควิรติรวิจัวัิณ์โรค
■  ไอ่เรั้�อ่รัังเกิน 2 สัป็ดีาห์
■  ไอ่มีเสมหะป็นเล้อ่ดี
และต�อ่งสังเกตว่ัามีอ่าการัอ้่�นรัว่ัมดี�วัยหรั้อ่ไม ่ไดี�แก่
-  มีเหง้�อ่อ่อ่กผู้ิดีป็กติในเวัลาหลับกลางค้น
-  นำาหนักลดี
-  เบ้�อ่อ่าหารั อ่่อ่นเพัลีย
-  มีไข�ตำา ๆ
หากมีอ่าการัตามข�างต�น ควัรัรัีบไป็พับแพัท่ย์เพั้�อ่รัับการั

ตรัวัจำวิันจิำฉยั โดียเอ่กซึ่เรัย์ดีค้วัามผิู้ดีป็กติขอ่งป็อ่ดี ตรัวัจำเสมหะ
เพั้�อ่หาเชื้้�อ่วััณโรัค ซึ่ักป็รัะวััติ และตรัวัจำรัา่งกาย

สำาหรัับคนทั่�วัไป็ควัรัเอ่กซึ่เรัย์ป็อ่ดีอ่ย่างน�อ่ยป็ีละครัั�ง  
เพั้� อ่เฝ้ารัะวัังวััณโรัค หากสงสัยหรั้อ่พับป็ัญหาดี�านสุขภาพั 
Holine 1646 สายด่ีวันสุขภาพัสำานักการัแพัท่ย์ กท่ม. เป็ิดีให�
บรัิการั 24 ชื้ั�วัโมง

วัิณ์โรค (Tuberculosis หรอื TB) คืออะไร
“ วัิ ณ์ โ ร ค ”  เ ป็็ น โ รั ค ติ ดี เ ชื้้� อ่ ท่ า ง อ่ า ก า ศู  เ กิ ดี จำ า ก 

การัติดีเชื้้�อ่แบคที่เรัีย ชื้้�อ่ว่ัา ไมิโคแบคทีเรยีมิ ท้เบอรค์้โลซีิส 
(Mycobacterium Tuberculosis) โดียทั่�วัไป็แล�วัผู้้�ที่�ติดีเชื้้�อ่
วััณโรัคมักไมแ่สดีงอ่าการัใดี ๆ แต่ตัวัโรัคจำะดีำาเนินต่อ่ไป็

แบง่เป็็นสามรัะยะ ไดี�แก่
-  การติิดเชื�อระยะแรก (Primary TB Infection)
-  การติิดเชื�อระยะแฝง (Latent TB Infection)
-  ระยะแสดงอาการหรอืระยะกำาเรบิ (Active Disease)
ผู้้�ที่�ติดีเชื้้� อ่วััณโรัคส่วันใหญ่จำะอ่ย้่ในรัะยะแฝง จำะยังมี

เชื้้�อ่วััณโรัคอ่ย้ใ่นรัา่งกาย แต่ตัวัเชื้้�อ่จำะอ่ย้น่ิ�ง ไมท่่ำาป็ฏิิกิรัิยาใดี ๆ  
ต่อ่รั่างกาย ผู้้�ที่�ติดีเชื้้�อ่ในรัะยะนี�จ่ำงไม่มีอ่าการัใดี ๆ และไม่ 
แพัรัเ่ชื้้�อ่ไป็ยังผู้้�อ้่�น

อาการน�าสงสยัเป็ินวัิณ์โรคปิอด
-  มีอ่าการัไข�ตำา ๆ ในเวัลาบา่ยหรั้อ่เย็น
-  ไอ่แห�ง ๆ และเจ็ำบหน�าอ่ก
-  เหน้�อ่ยง่าย อ่่อ่นเพัลีย
-  ผู้ิวัหนังซึ่ีดี เหล้อ่ง
-  เหง้�อ่อ่อ่กตอ่นกลางค้น
ถ�ามีอ่าการัอ่ย่างน�อ่ย 2 อ่าการัข่�นไป็ รัีบตรัวัจำหาวััณโรัค 

ที่�สถานพัยาบาลใกล�บ�าน

คลิินิิกวััณโรค
รพ.กลาง

เป็ดิีบริัการัท่กุวัันจัำนท่รั,์ อั่งคารั และ ศุูกร์ั  
เวิลา 13.00 - 12.00 น.

รพ.ติากสนิ เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันจัำนท่รั์-ศูุกรั์
เวิลา 08.00 - 16.00 น.

รพ.เจัรญิกร่งปิระชารกัษ์ เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันพัฤหัสบดีี
เวิลา 08.00 - 12.00 น.

รพ.หลวิงพ�อทวิศีึกัดิ� ช่ติินฺธโร อ่ทิศึ เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันพัุธุ์
เวิลา 13.00 - 16.00 น.

รพ.เวิชการ่ณ์ยร์ศัึมิิ� เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันศูุกรั์
เวิลา 08.00 - 16.00 น.

รพ.ลาดกระบงักร่งเทพมิหานคร เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันศูุกรั์ 
เวิลา 13.00 - 16.00 น.

รพ.ราชพิพัฒน์ เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันพัฤหัสบดีี 
เวิลา 09.00 - 12.00 น.

รพ.สรินิธร เป็ิดีบรัิการัทุ่กวัันพัุธุ์ 
เวิลา 08.00 - 16.00 น.

ไอบ่อยๆ 
อย่าปล่อยไว้นะ...
เสี่ยงวัณโรค

ก�าวัทัันโริค
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การัติดีเชื้้�อ่ในรัะยะแฝงนั�นอ่าจำเป็ลี�ยนเป็็นรัะยะกำาเริับ ไดี�ในหลายกรัณี เชื้่น ไดี�รัับเชื้้�อ่ มาไม่เกินสอ่งปี็มักเป็็นการัติดีเชื้้�อ่
รัะยะกำาเรัิบ นอ่กจำากนี�คนที่�มีภ้มิคุ�มกันตำา ก็มีโอ่กาสที่�เชื้้�อ่วััณโรัคจำะกำาเรัิบไดี�ง่ายเชื้่นกันวััณโรัคเกิดีไดี�ในทุ่กอ่วััยวัะขอ่งรั่างกาย 
ซึ่่�งจำะแพัรัก่รัะจำายการัติดีเช้ื้�อ่ไป็ยงัอ่วััยวัะอ้่�น ๆ  วััณโรัคนอ่กป็อ่ดี เป็น็ผู้ลมาจำากการัแพัร่ักรัะจำายขอ่งการัติดีเชื้้�อ่ไป็ยังอ่วััยวัะอ้่�น ๆ   
ไดี�แก่ เย้�อ่หุ�มป็อ่ดี ต่อ่มนำาเหล้อ่ง กรัะดี้กสันหลัง ข�อ่ต่อ่ ชื้อ่่งท่�อ่ง รัะบบท่างเดิีนป็ัสสาวัะ รัะบบส้บพัันธุุ์์ รัะบบป็รัะสาท่ โพัรังจำม้ก 
เป็็นต�น

ไอบ่อยๆ 
อย่าปล่อยไว้นะ...
เสี่ยงวัณโรค

ติรวิจัเจัอเร็วิ รักษาอย�างถ้กวิิธี รักษาด�วิยยาติรงเวิลา  
ครบกำาหนด มิีโอกาสหายขาดจัากโรควัิณ์โรค ได�มิากกวิ�า 
ร�อยละ 95 ผู้้�ป็่วัยที่�มีวิันัยรัับป็รัะท่านยาอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งนาน 
6 เด้ีอ่น ก็จำะหายขาดีไดี� แต่หากไม่มีวิันัยและรัับป็รัะท่านยา  
ไม่ต่อ่เน้�อ่ง อ่าจำเกิดีการัที่�เชื้้�อ่ด้ี�อ่ยา ส่งผู้ลให�การัรัักษายากข่�น
หรั้อ่รัักษาไมไ่ดี�เลย

เด็ีกที่�มีอ่ายุน�อ่ยกว่ัา 7 ป็ี ควัรัไดี�รัับวััคซีึ่นบีซึ่ีจีำ ป็้อ่งกัน
วััณโรัค และการัตรัวัจำสุขภาพัทุ่กป็ี สามารัถชื้่วัยให�เข�ารัับ 
การัรัักษาไดี�ทั่นท่่วังที่ ไม่ลุกลามรุันแรัง หรั้อ่จำนอ่ย้่ในรัะดัีบ 
ที่�ไมส่ามารัถแพัรัเ่ชื้้�อ่ไดี�

ฝากติิดติามเพจเฟซบุ๊๊�ก : รอบร้�เร่�องสุุขภาพ by สุำานัักการแพทย์์

ก�าวัทัันโริค
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วัันที่�  5  มกรัาคม 2565 นพ.ส่ขสันต์ิ  กิติติิศึ่ภกร  
ผู้้� อ่ำา น วั ย ก า รั สำา นั ก ก า รั แ พั ท่ ย์  เ ป็็ น ป็ รั ะ ธุ์ า น ใ น พิั ธีุ์  
“มิอบเสื�อกาวิน์ นักศึึกษาแพทย์ ปีิการศึึกษา 2565” โดียมี  
นพ.เพชรพงษ์ กำาจัรกิจัการ รัอ่งผู้้�อ่ำานวัยการัสำานักการัแพัท่ย์ 
รศึ. นพ.ปิระเสรฐิ ติรวิีิจิัติรศึลิป์ิ รัอ่งอ่ธุ์ิการับดีีฝ่ายการัแพัท่ย์ 
และเท่คโนโลยีสุขภาพั สถาบันเท่คโนโลยีพัรัะจำอ่มเกล�า 
เจำ�าคุณท่หารัลาดีกรัะบัง ศึ. นพ.อนันต์ิ ศึรีเกียรติิขจัร 
คณบดีีคณะแพัท่ยศูาสตรั์ สถาบันเท่คโนโลยีพัรัะจำอ่มเกล�า 
เจำ�าคุณท่หารัลาดีกรัะบัง พญ.อัมิพร เกียรติิปิานอภิก่ล  
ผู้้�อ่ำานวัยการัโรังพัยาบาลสิรัินธุ์รั และนายศึ่ภรชั ส่วัิฒนพิมิพ์  
ผู้้�อ่ำานวัยการัโรังพัยาบาลลาดีกรัะบังกรุังเท่พัมหานครั  
พัรั�อ่มดี�วัยคณาจำารัย์แพัท่ย์และบุคลากรัโรังพัยาบาลสิรัินธุ์รั 
เข�ารัว่ัมพัิธุ์ี ชื้ั�น 5 อ่าคารัวิัท่ยาพัยาบาล โรังพัยาบาลสิรัินธุ์รั

เปิิดแล้้วรุ่่�นแรุ่กเปิิดแล้้วรุ่่�นแรุ่ก
นศพ. โรุ่งพยาบาล้สิิรุ่นิธรุ่ กับความพรุ่อ้มการุ่เรุ่ยีนการุ่สิอนนศพ. โรุ่งพยาบาล้สิิรุ่นิธรุ่ กับความพรุ่อ้มการุ่เรุ่ยีนการุ่สิอน
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โรังพัยาบาลสิรัินธุ์รัเป็็นหน่วัยงานในสัง กัดีสำานัก 
การัแพัท่ย์ กรุังเท่พัมหานครั มีภารักิจำหลักดี�านการัแพัท่ย์ 
แ ล ะ ก า รั ส า ธุ์ า รั ณ สุ ข  แ ล ะ มี ค วั า ม รั่ วั ม ม้ อ่ กั บ ส ถ า บั น
เท่คโนโลยีพัรัะจำอ่มเกล�าเจำ�าคุณท่หารัลาดีกรัะบังในการัผู้ลิต 
บัณฑิิตแพัท่ย์ การัจัำดีการัเรัียนการัสอ่นแพัท่ยศูาสตรัศู่กษา 
ชื้ั�นคลินิก เป็็นการัก�าวัย่างส้่มิติใหม่ขอ่งโรังพัยาบาลสิรัินธุ์รั  
ค้อ่มิติดี�านการัศู่กษาซึ่่�งเป็็นก�าวัแรักที่�โรังพัยาบาลสิรัินธุ์รั
ไดี�จัำบม้อ่ กับสถาบันเท่คโนโลยีพัรัะจำอ่มเกล�าเจำ�าคุณท่หารั
ลาดีกรัะบังในการัรั่วัมม้อ่ผู้ลิตบัณฑิิตแพัท่ย์ เพั้�อ่รัับใชื้�พัี�น�อ่ง
ป็รัะชื้าชื้นในพั้�นที่�ที่�ขาดีแคลน มีควัามมุ่งมั�นและใฝ่ฝันมา 
โดียตลอ่ดีที่�จำะพัฒันางานในดี�านการัศูก่ษา ดี�านวิัชื้าการั ซึ่่�งเป็น็
สิ�งสำาคัญที่�จำะชื้ว่ัยสนับสนุนบรัิการัสุขภาพัให�มีคุณภาพัยิ�งข่�น

สำาหรัับกิจำกรัรัมมอ่บเส้� อ่กาวัน์  จัำดีข่�น เพั้� อ่ เตรีัยม
ควัามพัรั�อ่มให�นักศู่กษาก่อ่นเข�ารัับการัศู่กษาชื้ั�นคลินิก
เพั้� อ่ให�นักศู่กษาแพัท่ย์ป็รัะสบควัามสำาเรั็จำและมีควัามสุข
กับกรัะบวันการัเรีัยนร้ั�รัวัมทั่�งสามารัถใชื้�ชีื้วิัตรั่วัมกับผู้้�อ้่� น 
ในรัะหว่ัางการัเป็็นนักศู่กษาแพัท่ย์ชื้ั�นคลินิก นักศู่กษาแพัท่ย์ 
จำะไดี�รัับท่รัาบข�อ่ม้ลที่�สำาคัญและจำำาเป็็น ไดี�ร้ั�รัะบบการัจัำดี 
การัเรีัยนการัสอ่นและไดี�ตรัะหนักถ่งควัามสำาคัญขอ่งการัจัำดี
ให�มีพัิธีุ์มอ่บเส้�อ่กาวัน์ที่�มีควัามสำาคัญเป็็นอ่ย่างมากสำาหรัับ
นกัศูก่ษาแพัท่ยที์่�จำะข่�นชื้ั�นคลินกิ เพั้�อ่จำะไดี�รับัท่รัาบข�อ่ม้ลต่าง ๆ   
เพั้� อ่เป็็นป็รัะโยชื้น์ต่อ่การัศู่กษา และการัป็รัับตัวัในการั 
ดีำาเนินชื้ีวิัตในการัเรัียนร้ั�รัะดัีบชื้ั�นคลินิก ให�ป็รัะสบควัามสำาเรั็จำ 
และมีควัามสุขกับกรัะบวันการัเรีัยนร้ั� โดียมีวััตถุป็รัะสงค์หลัก
เพั้� อ่เตรัียมควัามพัรั�อ่มนักศู่กษาก่อ่นเข�ารัับการัศู่กษาชื้ั�น
คลินิกเพั้�อ่ให�นักศู่กษาแพัท่ย์ชัื้�นป็ีที่� 4 รัับท่รัาบข�อ่ม้ลที่�สำาคัญ
และจำำาเป็็น อ่าทิ่ การัแนะนำาให�นักศู่กษาแพัท่ย์ไดี�ร้ั�จัำกผู้้�บรัิหารั
รัะดัีบส้ง และคณาจำารัย์จำากภาควิัชื้าต่าง ๆ ที่�ชื้่วัยสนับสนุน
การัเรีัยนการัสอ่นรัะดัีบชื้ั�นคลินิก แนวัท่างการัเรีัยนการัสอ่น 
กฎรัะเบียบดี�านการัศู่กษา รัวัมถ่งการัใชื้�ชีื้วิัตรั่วัมกับผู้้�อ้่� น  
ในรัะหว่ัางการัเป็็นนักศู่กษาแพัท่ย์ชื้ั�นคลินิก
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24 ชั่่�วโมง24 ชั่่�วโมง
การแพทย์์ฉุุกเฉุิน การแพทย์์ฉุุกเฉุิน 
ศููนย์์เอราวััณ พร้อมรับมือโควัิด - ศููนย์์เอราวััณ พร้อมรับมือโควัิด - 1919 ระลอกใหม่ ระลอกใหม่

ข้�อำมูล้โดย :ข้�อำมูล้โดย :  นพ.คมิชิติ  ชวินัสพร  นพ.คมิชิติ  ชวินัสพร  
    หัวัหัน��กล่�มูง�นบรกิ�รก�รแพัทยฉ่์ุกเฉิุน ศูน้ยเ์อำร�วัณหัวัหัน��กล่�มูง�นบรกิ�รก�รแพัทยฉ่์ุกเฉิุน ศูน้ยเ์อำร�วัณ
    นางสาวิวิรยิา  สข่ยาน่ดิษฐ  นางสาวิวิรยิา  สข่ยาน่ดิษฐ  
    นักวิช�ก�รสำ�ธ�รณสำ่ข้นักวิช�ก�รสำ�ธ�รณสำ่ข้

จำากสถานการัณ์การัรัะบาดีโรัคไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ที่�ผู้่านมา  
ศึ้นย์บริการการแพทย์ฉ่ีกเฉิีนกร่งเทพมิหานคร (ศึ้นย์เอราวัิณ์) ให�บริการในการ 
รับแจั�งเหติ่และสั�งการ ให�คำาปิรึกษาและคำาแนะนำา แก�ผ้�ป่ิวิย ปิระสานหาเติียง 
พร�อมิทั�งรับ - ส�ง ผ้�ป่ิวิยฉ่ีกเฉิีนและผ้�ป่ิวิยที�ติิดเชื�อโควิิด-19 โดียรัถพัยาบาล  
ในรัะบบการัแพัท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พัมหานครั รัวัมถ่งรัถจำากหน่วัยงานอ้่�น ๆ อ่าทิ่  
สำานักเท่ศูกิจำ กรัมยุท่ธุ์บรัิการัท่หารั เพั้�อ่ให�บรัิการัป็รัะชื้าชื้นในพั้�นที่�กรุังเท่พัมหานครั
อ่ยา่งครัอ่บคลุมมากยิ�งข่�น
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ป็จัำจุำบนัศูน้ยเ์อ่รัาวััณไดี�มีการัเตรีัยมควัามพัรั�อ่มรับัมอ้่กับสถานการัณ์การัรัะบาดี
ขอ่งโรัคไวัรััสโคโรันา 2019 ในรัะลอ่กเด้ีอ่นมกรัาคม 2565 ซึ่่�งถ่งแม�อ่าการัไม่รุันแรัง
เท่่าการัรัะบาดีครัั�งที่�ผู้่านมา แต่เน้�อ่งจำากพับ ผู้้�ติดีเช้ื้�อ่โควิัดี-19 เพัิ�มข่�นอ่ย่างรัวัดีเร็ัวั
แพัรั่กรัะจำายทั่�วัพั้�นที่�กรุังเท่พัมหานครั ท่ำาให�มีผู้้�ป็่วัยจำำานวันมากที่�โท่รัผู้่านสายด่ีวัน 
1669 เพั้�อ่เป็็นการัยกรัะดัีบการันำาส่งผู้้�ป็่วัยเข�ารัะบบการัรัักษาขอ่งโรังพัยาบาล และ
ป็รัะชื้าชื้นสามารัถเข�าถ่งบรัิการัสายด่ีวัน 1669 มากข่�น จ่ำงไดี�มีการัเพัิ�มจำำานวันค้่สาย 
จำากเดิีม 30 ค้่สาย เป็็น 60 ค้่สาย และแยกการรับแจั�งเหติ่ผ�านสายด�วิน 1669  
โดยกด 1 สำาหรับรับแจั�งเหติ่ฉ่ีกเฉิีน และกด 2 สำาหรับให�บริการผ้�ป่ิวิยโควิิด-19  
รัวัมเฉลี�ยวัันละ 1,750 สาย ทั่�งนี�ไดี�มีการัเพัิ�มเจำ�าหน�าที่�รัับโท่รัศูัพัท์่ และผู้้�ป็รัะสาน
งานป็ฏิิบัติการัฉุกเฉิน ให�บริัการัตลอ่ดี 24 ชื้ั�วัโมง รัวัมทั่�งเตรัียมพัรั�อ่มในการันำาส่ง 
ผู้้�ป็่วัยเข�ารัับการัรัักษาใน Hospitel โรังพัยาบาลสนาม หรั้อ่โรังพัยาบาลหลัก  
(ในกรัณีที่�ผู้้�ป่็วัยมีอ่าการัรุันแรัง) โดียมีเป้็าหมายในการัป็รัะสานหาเตียงให�ผู้้�ป่็วัย  
รัวัมถ่งการันำาส่งรัักษาภายใน 1 วััน เพั้�อ่ให�ผู้้�ป็่วัยไดี�รัับการัรัักษาที่�รัวัดีเรั็วัยิ�งข่�น  
รัวัมทั่�งลดีการัแพัรั่กรัะจำายเชื้้�อ่ในครัอ่บครััวัและชุื้มชื้น นำาไป็ส้่การัควับคุมการัแพัรั่
รัะบาดีขอ่งโรัคไวัรััสโคโรันา 2019 ในพั้�นที่�กรุังเท่พัมหานครัต่อ่ไป็

นอ่กจำากนั�น ในสถานการัณ์การัแพัร่ัรัะบาดีขอ่งโรัคไวัรัสัโคโรันา 2019 รัะลอ่กใหม่  
ที่�อ่าจำมีการัแพัรั่รัะบาดีเพัิ�มมากข่�น เพั้�อ่เป็็นการัพััฒนางานให�มีป็รัะสิท่ธุ์ิผู้ลเพัิ�มข่�น  
ศู้นย์เอ่รัาวััณไดี�จัำดีเตรัียมแผู้น เพัิ�มศัูกยภาพัในการัให�บรัิการั ซึ่่�งอ่ำานวัยควัามสะดีวัก 
ให�ผู้้�ป็่วัยเข�าส้่รัะบบการัรัักษาไดี� ง่ายและรัวัดีเรั็วั โดยจััดเติรียมิสถานที�ห�อง  
Call Center 3 ขึ�น พร�อมิทั�งขยายค้�สายจัากปัิจัจ่ับัน 60 ค้�สาย เป็ิน 100 ค้�สาย  
เป็ินที�เรยีบร�อย และเติรยีมิเจั�าหน�าที�พร�อมิปิฏิิบัติิงาน หากมีจำำานวันผู้้�ป่็วัยติดีเชื้้�อ่
เพัิ�มเติม และมิกีารแจั�งเหติผ่�านสายด�วิน 1669 เพิ�มิขึ�น จัะสามิารถขยายการรบัสาย
ได�ในทันท ีทั่�งนี�ไดี�เพัิ�มศูักยภาพัในการัรัับ - สง่ผู้้�ป็่วัย โดียบ้รัณาการัรัว่ัมกับเครั้อ่ขา่ย 
ท่ำาให�รัับ - ส่งผู้้�ป็่วัยไดี�รัวัดีเรั็วัข่�น เพั้�อ่พัรั�อ่มรัับสถานการัณ์การัแพัรั่รัะบาดีขอ่งโรัค  
และพััฒนาศูักยภาพัในการัให�บรัิการัแก่ป็รัะชื้าชื้นในพั้�นที่�กรุังเท่พัมหานครัที่�ป็่วัย 
ดี�วัยโรัคไวัรััสโคโรันา 2019 ให�ไดี�รัับการัดี้แลรัักษา รัวัมถ่งนำาส่งสถานพัยาบาล 
ไดี�อ่ยา่งรัวัดีเรั็วัและป็ลอ่ดีภัยมากยิ�งข่�น
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แพัทยห์ัญิงิศูนัสำนยี ์ฉัุตรพัรวรรกัษ์์
กุมารัแพัท่ย์สาขาโรัคติดีเชื้้�อ่ 
โรังพัยาบาลตากสิน

การัต่อ่ส้�กับโรัคอุ่บัติใหม่ที่�เรีัยกว่ัาโควิัดี-19 ดี้เหม้อ่น 
ใกล�จำะจำบลงในชื้่วังครั่�งหลังขอ่งป็ี 2563 พัรั�อ่มกับตัวัเลข 
ผู้้�ติดีเช้ื้�อ่ที่�เป็็น 0 ติดีต่อ่กันอ่ย้่หลายวััน บรัรัยากาศูการัใชื้�
ชื้ีวิัตในเม้อ่งเรัิ�มกลับมาใกล�เคียงป็กติ มีผู้้�คนสัญจำรัไป็มาตาม 
ท่�อ่งถนนมากข่�น ธุุ์รักิจำห�างรั�าน งานต่าง ๆ เรัิ�มเป็ิดีท่ำาการั  
โรังพัยาบาลกลับมาเน้อ่งแนน่ดี�วัยผู้้�คนอี่กครัั�ง แต่สงครัามสงบ
ลงไม่นาน เรัาก็ต�อ่งเตรัียมพัรั�อ่มต่อ่ส้�อี่กครัั�งกับการัรัะบาดี
รัะลอ่กใหม่หลังสงกรัานต์ ป็ี 2564 ซึ่่�งครัั�งนี�โควิัดี-19 กลับมา
พัรั�อ่มกับการัแพัรั่กรัะจำายขอ่งสายพัันธุ์์ุเดีลต�า ที่�มีการัรัะบาดี
ไดี�รัวัดีเร็ัวักว่ัาสายพัันธุ์์ุเดิีมมาก ตัวัเลขผู้้�ติดีเชื้้�อ่เพัิ�มจำำานวัน
อ่ย่างรัวัดีเรั็วั จำนท่ำาให�การัวัางแผู้นรัับม้อ่แท่บจำะเป็ลี�ยนไป็
ทุ่กสัป็ดีาห์ กรัะทั่�งจำำานวันผู้้�ติดีเชื้้� อ่โควิัดี-19 เพัิ�มข่�นจำนถ่ง
หลักรั�อ่ย หลักพััน และหลักหม้�นคนต่อ่วััน คนไข�ที่�มีอ่าการั

โรุ่งพยาบาล้ตากสิินโรุ่งพยาบาล้ตากสิิน
ในสิถานการุ่ณ์์การุ่รุ่ะบาดของโควิด-19ในสิถานการุ่ณ์์การุ่รุ่ะบาดของโควิด-19

ช่�วงปีิ 2564ช่�วงปีิ 2564

รุันแรังป็อ่ดีอั่กเสบ และต�อ่งใส่ท่่อ่ชื้่วัยหายใจำเพัิ�มข่�นอ่ย่างมาก 
กรุังเท่พัมหานครัเข�าส้่การัล็อ่กดีาวัน์เม้อ่งอี่กครัั�ง และครัั�งนี� 
ดี้จำะยาวันาน และควับคุมเข�มงวัดีกว่ัาเดิีม เรัาไดี�เห็นภาพั 
โรังพัยาบาลที่�ผู้้�คนบางตา โรังเรัียนที่�ไม่มีเสียงขอ่งเด็ีก ๆ  
ห�างรั�านหลายแหง่ที่�ไมส่ามารัถเป็ดิีกิจำการัไดี� คนป่็วัยจำำานวันมาก 
แท่บไม่มี ที่� รัักษา เน้� อ่งจำากผู้้� ป่็วัยแต่ละรัายต�อ่งไดี� รัับ 
การักักตัวัในโรังพัยาบาล และผู้้�ที่�อ่าการัรุันแรังอ่าจำต�อ่งรักัษาตัวั 
หลายสัป็ดีาห์ท่ำาให�แต่ละโรังพัยาบาลมีเตียงว่ัางรัับผู้้�ป็่วัยใหม ่
ไดี�น�อ่ยลงทุ่กวััน แต่ในควัามต่งเครีัยดีขอ่งสถานการัณ์ 
เรัายังไดี�เห็นนำาใจำ และควัามรั่วัมม้อ่รั่วัมใจำขอ่งบุคลากรั 
โรังพัยาบาลตากสินทุ่กรัะดัีบ ตั� งแต่ท่่านผู้้�อ่ำานวัยการั  
พญ.สิรินาถ เวิทยะเวิทิน ที่� เป็็นเสาหลักและหัวัเร้ัอ่ขอ่ง 
โรังพัยาบาล แพัท่ย์ทุ่กแผู้นก พัยาบาล EMS เภสัชื้กรั คนงาน  
เจำ�าหน�าที่�รัักษาควัามป็ลอ่ดีภัย ฝ่ายชื้่าง รัวัมถ่งเจำ�าหน�าที่�  
Back Office ที่�ไดี�อ่ย้่เบ้�อ่งหลังในการัร่ัวัมกรัะบวันการัดี้แล 
ผู้้�ป็่วัย หลังจำากที่�สำานักการัแพัท่ย์ ไดี�มีนโยบายรัอ่งรัับผู้้�ป็่วัย 
ที่�มีจำำานวันมาก โรังพัยาบาลตากสินไดี� เป็ิดี  Hospitel  
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Tablet ที่�  ARI cl inic การัท่ำารัะบบนัดีตรัวัจำโควิัดี-19  
แบบ On line แต่ถ่งกรัะนั�นจำำานวันผู้้�ป่็วัยก็ยังเพิั�มจำำานวัน 
ไม่หยุดีท่ำาให�แพัท่ย์ทุ่กคน รัวัมถ่งทั่นตแพัท่ย์และแพัท่ย์
แผู้นไท่ยต�อ่งมาร่ัวัมม้อ่กันดี้แลผู้้�ป่็วัยแบบ Home Isolation 
และ Community Isolation ดี�วัยควัามรั่วัมม้อ่ขอ่งพัยาบาล 
เจำ�าหน�าที่� EMS รัวัมถ่งเจำ�าหน�าที่�สังคมสงเครัาะห์ เจำ�าหน�าที่�
ห�อ่งบัตรั เจำ�าหน�าที่�ฝ่ายวิัชื้าการัและศู้นย์คอ่มพัิวัเตอ่ร์ั รัวัม
ถ่งป็รัะชื้าชื้นผู้้�มีจิำตอ่าสาที่�มาชื้่วัยเป็็นไรัเดีอ่รั์ส่งยา และ
เวัชื้ภัณฑ์ิให�กับผู้้�ป็่วัยตามบ�าน ท่ำาให�เรัาสามารัถดี้แลผู้้�ป็่วัย 
โควิัดี-19 ที่�อ่ย้น่อ่กโรังพัยาบาลในเขตกรุังเท่พัมหานครัไดี�มาก 
ถ่ง 4,569 รัาย ในการัส้�ศู่กครัั�งนี�เรัาไดี�มีโอ่กาสพั้ดีคุยกับ 
เจำ�าหน�าที่�โรังพัยาบาลหลายฝ่ายมากข่�น และไดี�เห็นศูักยภาพั
ขอ่งเจำ�าหน�าที่�หลายคนที่�หากไม่ไดี�มาท่ำางานครัั�งนี�เรัาอ่าจำ 
ไมท่่รัาบ ไดี�เห็นควัามรัว่ัมแรังรัว่ัมใจำขอ่งท่กุฝา่ยที่�อ่ยากชื้ว่ัยกัน
ท่ำาให�เรัาผู้า่นวิักฤตครัั�งนี�ไป็ให�ไดี�

ดี�วัยจำำานวันผู้้�ที่�ไดี�รัับวััคซีึ่นโควิัดี-19 ที่�เพัิ�มมากข่�นควับค้่
กับการัควับคุมโรัค ดี้แลรัักษาผู้้�ป็่วัย สถานการัณ์ดี้จำะคลี�คลาย
ลงไป็ไดี�บ�างตั�งแต่พัฤศูจิำกายน 2564 แต่ก่อ่นจำะไดี�เรัิ�มต�นป็ีใหม ่ 
2565 เรัาก็ต�อ่งเตรัียมตัวัพัรั�อ่มรับอี่กกับข่าวัการัมาขอ่ง 
สายพัันธุ์ุ์โอ่มิครัอ่น ที่�มีการัแพัร่ักรัะจำายไดี�มากกว่ัาเดิีม 
อ่ย่างมากอี่กครัั�ง และคาดีการัณ์ว่ัาอ่าจำจำะมีผู้้�ติดีเชื้้�อ่มากกว่ัา
หม้�นคนในเวัลาอั่นสั�น แม�ว่ัาคนไข�จำะเพัิ�มข่�นมากว่ัาเดิีม แต่เรัา
ร้ั�ว่ัาอ่ย่างไรัก็ตาม เรัาจำะสามารัถฝ่าฟัันผู้่านไป็ไดี�อี่กเน้�อ่งจำาก
โรังพัยาบาลตากสินขอ่งเรัามีที่มบุคลากรัที่�เข�มแข็ง และพัรั�อ่ม
จำะรัว่ัมม้อ่รัว่ัมใจำกันฝ่าฟัันให�ผู้า่นไป็ไดี�ทุ่กครัั�ง

ที่�โรังแรัมบ�านไท่ยบ้ที่ค เพั้�อ่รัอ่งรัับผู้้�ป่็วัยโควิัดี-19 ที่�อ่าการั 
ไมรุ่ันแรัง ขยายศูักยภาพั ICU รัับผู้้�ป็่วัยโควิัดี-19 อ่าการัรุันแรัง 
ป็รัับชื้ั�นพัิเศูษ 14 เพัิ�มเป็็นหอ่ผู้้�ป่็วัยโควิัดี-19 ป็รัับหอ่ผู้้�ป็่วัย
อ่ายุรักรัรัมชื้ายเป็็น Cohort โควิัดี-19 ท่ำาให�สามารัถรัอ่งรัับ 
ผู้้�ป็่วัยเพัิ�มไดี�เป็็น 106 เตียง อี่กทั่�งใชื้�เท่คโนโลยีมาชื้่วัย
ในการัท่ำางาน ทั่�งการัตรัวัจำ Telemedicine การัตรัวัจำผู่้าน 



16 แกะกล่์อง...บอกต่อ

 ทศวรรษ กทม.

กรุังเท่พัมหานครั โดียสำานกัการัแพัท่ย์ ไดี�เตรีัยมขอ่งขวััญ 
ป็ีใหม่มอ่บให�กับป็รัะชื้าชื้นในดี�านสุขภาพั ผู้่านโครังการั  
“4 ทศึวิรรษ กทมิ. 4 โครงการ โรคคนเมิืองเพื�อคนกร่งเทพฯ” 
โดียการัจัำดีชื้่อ่งท่างให�ป็รัะชื้าชื้นเข�าถ่งบรัิการัขอ่งโรังพัยาบาล
ในสงักัดีสำานกัการัแพัท่ย์ไดี�อ่ยา่งสะดีวักและรัวัดีเร็ัวัข่�น สำาหรับั 
4 โรัคเร้ั�อ่รััง ทั่�งโรัคมะเร็ัง โรัคเบาหวัาน โรัคหัวัใจำ และโรัค
หลอ่ดีเล้อ่ดีสมอ่ง ไดี�แก่

1. โครงการ กทมิ.ห�วิงใยเบาหวิานไมิ�มิโีรคแทรก

2.  โครงการ 3 ศ้ึนยห์วัิใจั 3 ม่ิมิเมิอืง เพื�อหวัิใจัคนกร่งเทพฯ

3. โครงการ กทมิ.ห�วิงใยพ�นภัยโรคหลอดเลือดสมิอง

4. โครงการ กทมิ.ห�วิงใย ด้แลโรคมิะเรง็ครบวิงจัร

โดียจำะเรัิ�มให�บรัิการัตั�งแต่เด้ีอ่นมกรัาคม 2565 เป็็นต�นไป็ 
โดีย 4 โครังการันี�จำะมุ่งเน�นการัคัดีกรัอ่งในเชื้ิงรุักเพั้� อ่ลดี 
กลุ่มเสี�ยง จัำดีชื้่อ่งท่างการัเข�าถ่งบรัิการัที่�สะดีวักรัวัดีเรั็วั  
(Green Channel) และค�นหาผู้้�ป็่วัยกลุ่มเสี�ยงเข�าส้ก่รัะบวันการั
ป็้อ่งกัน รัักษาและฟั้� นฟ้ั ป็รัับพัฤติกรัรัมสุขภาพัผู้่านการัสรั�าง

ควัามรัอ่บร้ั�ดี�านสุขภาพัให�กับป็รัะชื้าชื้น (Health Literacy) 
รัวัมถ่งการัรัับผู้้�ป็่วัยเข�าส้่รัะบบรัักษาฉับพัลัน พัรั�อ่มสนับสนุน
การัรัักษาและดี้แลผู้้�ป่็วัยเฉพัาะท่างแบบอ่งค์รัวัมโดียศู้นย์
ควัามเป็็นเลิศูท่างการัแพัท่ย์กรัณีพับ ภาวัะแท่รักซึ่�อ่น เพ้ั�อ่
ลดีภาวัะแท่รักซึ่�อ่น อั่ตรัาการัเสียชีื้วิัตและพัิการัไดี�อ่ย่างมี
ป็รัะสิท่ธิุ์ภาพั และเป็็นการัยกรัะดัีบการัเข�าถ่งบรัิการั และ
ดี้แลอ่ย่างครับวังจำรัโดียบ้รัณาการัเชื้้�อ่มโยงกับเครั้อ่ข่ายต่าง ๆ  
ในการัด้ีแลผู้้�ป่็วัย ทั่�ง 4 กลุ่มโรัคให�สามารัถเข�าถ่งบริัการั 
ไดี�อ่ยา่งสะดีวักรัวัดีเรั็วัมากยิ�งข่�น

1 2

โครงการ 
โรคคนัเม่องเพ่� อคนักรงุเทพฯ



17ปีีที่่� 12 เล่่มที่่� 2 / 2565แกะกล่์อง...บอกต่อ

ทั่�งนี�ป็รัะชื้าชื้นชื้าวักรุังเท่พัมหานครัสามารัถสอ่บถาม
รัายละเอี่ยดี เพัิ�มเติมไดี�ที่� สายด�วิน ศึ้นย์ BFC โรงพยาบาล
ในสังกัดกร่งเทพมิหานคร 11 แห�ง หรั้อ่โทรสายด�วินส่ขภาพ
สำานักการแพทย์ 1646 และสามารัถติดีตามข่าวัสารัสุขภาพั
ไดี�ที่� Facebook Fanpage สำานักการแพทย ์กร่งเทพมิหานคร

สายด�วิน ศึ้นย ์BFC 
โรงพยาบาลในสงักัดกร่งเทพมิหานคร 11 แห�ง

 1.  โรงพยาบาลกลาง  0-2225-1354

 2.  โรงพยาบาลติากสนิ  091-795-0803

 3.  โรงพยาบาลเจัรญิกร่งปิระชารกัษ์  0-2289-7986

 4.  โรงพยาบาลหลวิงพ�อทวิศีึกัดิ� ช่ติินฺธโร อ่ทิศึ 

   0-2429-3258

 5.  โรงพยาบาลเวิชการ่ณ์ยร์ศัึมิิ� 

   084-215-3278 / 0-2543-2090

 6.  โรงพยาบาลลาดกระบงักร่งเทพมิหานคร  0-2327-3049

 7.  โรงพยาบาลราชพิพัฒน์  0-2444-3900 ติ�อ 8878

 8.  โรงพยาบาลสรินิธร  0-2328-6760

 9.  โรงพยาบาลผ้�สง้อาย่บางข่นเทยีน  0-2452-7999

 10.  โรงพยาบาลคลองสามิวิา  064-557-6009

 11. โรงพยาบาลบางนากร่งเทพมิหานคร 

   0-2180-0202 ติ�อ 103

3 4
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วัันที่� 27 ธุ์ันวัาคม 2564 นพ.อรรถพล เกิดอร่ณ์ส่ขศึร ีผู้้�อ่ำานวัยการัโรังพัยาบาลรัาชื้พัิพััฒน์ เป็็นตัวัแท่นรัับโล่เชิื้ดีช้ื้เกียรัติ 
รัางวััลชื้นะเลิศู ดีีเด่ีน รัะดัีบเขตสุขภาพั “ติำาบลที�มิีระบบส�งเสริมิส่ขภาพด้แลผ้�ส้งอาย่ระยะยาวิ (Long Term Care)”  
จำากผู้ลงานขอ่ง นางสาวินณ์พร ทศึแก�วิ พัยาบาลวิัชื้าชื้ีพั โรังพัยาบาลรัาชื้พัิพััฒน์ จำาก ดร.สาธิติ ปิิติเ่ติชะ รััฐมนตรัีชื้ว่ัยว่ัาการั
กรัะท่รัวังสาธุ์ารัณสุข ป็รัะธุ์านในพัิธุ์ีและมอ่บโล่ในงานป็รัะชุื้มวิัชื้าการัรัะดัีบชื้าติดี�านการัส่งเสรัิมสุขภาพัและนวััตกรัรัมการัดี้แล
ผู้้�ส้งอ่ายุ ครัั�งที่� 1 ณ ห�อ่งป็รัะชุื้มกำาธุ์รั สุวัรัรัณกิจำ กรัมอ่นามัย

ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้�ดู้แลผู้้�ส้่งอายุุริะยุะยุาว ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้�ดู้แลผู้้�ส้่งอายุุริะยุะยุาว 
(Long Term Care)(Long Term Care)

นางสาวนณพร ทศแก้้ว
พยาบาลวิชิาชพีปฏิิบัติิการ 
กล่�มงานเวิชศาสติรช์ม่ชน
และเวิชศาสติรผ้์ู้�ส้งอาย่
โรงพยาบาลราชพพิฒัน์ 

สำานักการแพทย์ กรง่เทพมหานคร

ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้�ดู้แลผู้้�ส้่งอายุุริะยุะยุาว ส่่งเส่ริิมสุ่ขภาพผู้้�ดู้แลผู้้�ส้่งอายุุริะยุะยุาว 
(Long Term Care)(Long Term Care)
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สำาหรับัโครังการั ส�งเสรมิิสข่ภาพดแ้ลผ้�สง้อาย่ระยะยาวิ (Long Term Care) นั�นมพีั้�นที่�ให�บริัการัครัอ่บคลุมพ้ั�นที่� เขตบางแค 
เขตหนอ่งแขม เขตท่วีัวััฒนา และเขตตลิ�งชัื้น โดียเป็น็การัดีแ้ลผู้้�สง้อ่ายุที่�อ่ย้ติ่ดีบ�านติดีเตียงจำะไดี�รับัการัดีแ้ลจำากที่มสหสาขาวิัชื้าชื้พีั
ขอ่งโรังพัยาบาล ซ่ึ่�งเป็็นการัดี้แลดี�านสุขภาพัถ่งที่�บ�านอ่ย่างต่อ่เน้�อ่งและสมำาเสมอ่ตามปั็ญหาสุขภาพัขอ่งผู้้�ป่็วัย โดียมีการัขอ่ 
ส่วันรั่วัมขอ่งครัอ่บครััวั ชุื้มชื้นและท่�อ่งถิ�น ส่งผู้ลให�ผู้้�ส้งอ่ายุมีสุขภาพัที่�ข่�น ซึ่่�งเป็็นการัสรั�างสังคมแห่งควัามเอ้่� อ่อ่าท่รั  
อี่กทั่�งยังเป็็นการัรั่วัมม้อ่ขอ่งภาคีเครั้อ่ข่ายต่าง ๆ ควับค้่ไป็กับการัพััฒนาที่มหมอ่ครัอ่บครััวัและอ่าสามสมัครัในชุื้มชื้น เพั้�อ่  
“สงัคมิไทยสงัคมิผ้�สง้วัิย เข�าใจั เข�าถึง พึ�งได�” ผู้้�ส้งอ่ายุมีคุณค่าและมีคุณภาพัชื้ีวิัตที่�ดีียิ�งข่�น โดียมีการับ้รัณาการังานดัีงต่อ่ไป็นี�

1. บ้รัณาการัรัะบบการัดี้แลสุขภาพัผู้้�ส้งอ่ายุ (Geriatric Care) 
แบบเป็็นอ่งค์รัวัม โดียให�บรัิการัแบบ one stop service : “คลินิกสข่ใจั 
สง้วัิย ปิระคับปิระคอง” เพั้�อ่ให�มีรัะบบการัดี้แลผู้้�ส้งอ่ายุที่�มี Geriatric 
syndrome อ่ย่างครัอ่บคลุมแบบเป็็นอ่งค์รัวัมรั่วัมกับที่มสหสาขา
วิัชื้าชื้ีพั

2. บ้รัณาการัรัะบบการัดี้แลสุขภาพัผู้้�ส้งอ่ายุ ผู้้�ป่็วัยที่�ต�อ่งรัับ 
การัฟั้� นฟั้ และผู้้�ป่็วัยป็รัะคับป็รัะคอ่ง อ่ย่างต่อ่เน้�อ่งโดียการัท่ำางาน 
รั่วัมกันรัะหว่ัางโรังพัยาบาล ศู้นย์บรัิการัสาธุ์ารัณสุข และเขต :  
โครงการ กทมิ. ใส�ใจั ผ้�สง้วัิย หวัิใจัแกร�ง

3. บ้รัณาการัรัะบบการัดี้แลสุขภาพั
รัะยะกลางขอ่งผู้้�ส้งอ่ายุและผู้้�ป็่วัยที่�ต�อ่ง
รัับการัฟั้� นฟั้ (Intermediate Care) : 1 
Community 1 Nursing home ช่มิชน
ศึริเิกษมิรวิมิใจั 50

4. บ้รัณาการัรัะบบการัดี้แลสุขภาพั
ผู้้�ป็่วัยรัะยะสุดีท่�าย (Palliative Care) : 
การัท่ำา Advance care plan และ living 
will โดียใชื้�กิจำกรัรัม Family meeting  
มีรัะบบ VDO Call/Wrist Band เพั้� อ่ 
ให�บริการแบบ Fast track เข�าคลินิก
ส่ขใจั ส้งวัิย ปิระคับปิระคองและหอ 
ผ้�ป่ิวิยชวีิาภิบาล 
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Playlist
เปิิด Map ปัิกหมุุด 

สำำ�นักัก�รแพทย์ ์
ไดท่้�น่ั�

เร่ิ่� มก่่อตั้้�งขึ้้ �นตั้ามนโยบายขึ้องสำำาน้ก่ก่าริ่แพทย ์
ก่รุิ่งเทพมหานคริ่ โดยให้ก่าริ่ริ่ก้่ษาศาสำตั้ริ่ท์างดา้น
ก่าริ่แพทยแ์ผนไทยและก่าริ่แพทยท์างเลือก่มาเป็็น 
ทางเลือก่ใหม่ ๆ ให้แก่่ป็ริ่ะชาชนในก่าริ่ดูแลสุำขึ้ภาพ 
ท้�งก่าริ่ส่ำงเสำร่ิ่มสุำขึ้ภาพ ก่าริ่ป้็องก่น้โริ่ค ก่าริ่ริ่ก้่ษา
พยาบาล ก่าริ่ฟ้ื้� นฟูื้สุำขึ้ภาพด้วยก่าริ่ริ่ก้่ษาทางเลือก่  
ซ้ึ่�งมีบร่ิ่ก่าริ่ใหเ้ลือก่อย่างหลาก่หลาย ทั�งก�รนัวดไทย์
ร�ชสำำ�นักั ก�รปิระคบสำมุุนัไพร ก�รอบไอนัำ ��สำมุุนัไพร 
ก�รดูแลมุ�รด�หลงัคลอด (ก�รอยู์�ไฟ) ก�รครอบแกว้  
ก�รกระตุุ้น้ัไฟฟ้� ก�รใช ้โคมุรอ้นั ก�รฝัังเข็็มุ  
ก�รจ่� �ย์ย์�สำมุุนัไพร เพ่� อรกัษ�และฟ้� นัฟูอ�ก�ร
ออฟฟิศซิินัโดรมุ อ�ก�รเจ็่บป่ิวย์เร่ �อรงัข็องกล�้มุเน่ั �อ 
อ�ก�รปิวดเมุ่�อย์ตุ้�มุร��งก�ย์ โรคนัอนัไมุ�หลบั ไมุเกรนั 
ภููมิุแพ ้ และอมัุพฤกษ ์ อมัุพ�ตุ้ รวมุถึึงผูู้ป่้ิวย์กลุ� มุ 
โรคหลอดเล่อดสำมุอง และผูู้ป่้ิวย์ระย์ะสุำดท�้ย์ เป็ินัตุ้น้ั

โดยจุุดเด่นของท่ี่�น่� คืือ การที่ำางานที่ ้�งเชิิงรุกและ
เชิิงรบ้ ดว้ยการที่ำางานร่วมกบ้แพที่ยแ์ผนปััจุจุุบน้
และท่ี่มสหวิชิาช่ิพ ซึ่่�งใหผ้ลลพ้ธ์ก์ารรก้ษาผ้ป่้ัวยท่ี่�ด่
ยิ�งข่ �น และยง้ม่การด้แลผ้ป่้ัวยต่่อเนื�องท่ี่�บา้น รวมถึง่
ม่โคืรงการท่ี่�ใหค้ืวามร้ก้บ้ปัระชิาชินในชุิมชินเพื�อการ
ด้แลสุขภาพของต่ว้เองอ่กดว้ย

คืลินิกการแพที่ยแ์ผนไที่ยและการแพที่ยท์ี่างเลือก คืลินิกการแพที่ยแ์ผนไที่ยและการแพที่ยท์ี่างเลือก 
โรงพยาบาลหลวงพ่อที่ว่ศัก้ดิ� ชุิติ่นฺธ์โร อุทิี่ศั โรงพยาบาลหลวงพ่อที่ว่ศัก้ดิ� ชุิติ่นฺธ์โร อุทิี่ศั 

เปิิดให้บ้ริิการิท่ี่� เรืิอนศิิริิวริริณ ในวนัจันัที่ริ-์ศุิกริ ์เปิิดให้บ้ริิการิท่ี่� เรืิอนศิิริิวริริณ ในวนัจันัที่ริ-์ศุิกริ ์

เวลา 08.00-16.00 น. โที่ร 02-429-3575 ต่่อ 92001เวลา 08.00-16.00 น. โที่ร 02-429-3575 ต่่อ 92001

คลินิิิกการแพทย์แ์ผนิไทย์คลินิิิกการแพทย์แ์ผนิไทย์
แลิะการแพทย์ท์างเลิอืกแลิะการแพทย์ท์างเลิอืก

โรงพย์าบาลิหลิวงพ่อทวีศัักดิ์ิ� ชุุตินิิธฺโร อุทิศัโรงพย์าบาลิหลิวงพ่อทวีศัักดิ์ิ� ชุุตินิิธฺโร อุทิศั
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นางสาววิมลวรรณ เจรญิผล นางสาววิมลวรรณ เจรญิผล 
นักจัำดีการังานทั่�วัไป็ นักจัำดีการังานทั่�วัไป็ 

สำานักงานพััฒนารัะบบบรัิการัท่างการัแพัท่ย์สำานักงานพััฒนารัะบบบรัิการัท่างการัแพัท่ย์

ระบบภ้มิิค่�มิกัน (Immune System) ค้อ่ กลไกภายใน
รั่างกายที่�ท่ำาหน�าที่�ป็้อ่งกันและต่อ่ต�านอั่นตรัายจำากสิ� ง 
แป็ลกป็ลอ่มต่าง ๆ ที่�สามารัถก่อ่ให�โรัคภัยไข�เจ็ำบ เม้�อ่เข�าส้่
รั่างกายขอ่งมนุษย์ โดียเฉพัาะเชื้้�อ่โรัคชื้นิดีต่าง ๆ รัวัมไป็ถ่ง 
การัท่ำาหน�าที่�ตรัวัจำสอ่บและสรั�างกลไกการัตอ่บสนอ่ง  
เพั้�อ่กำาจัำดีสิ�งแป็ลกป็ลอ่มเหล่านี� ท่ำาให�รัะบบต่าง ๆ ภายใน
รัา่งกายสามารัถกลับมาท่ำางานไดี�ตามป็กติ

1)  วิิติามิินซีี ชื้่วัยกรัะตุ�นและเสรัิมสรั�างการัท่ำางาน 
ขอ่งรัะบบภ้มิคุ�มกัน และต่อ่ต�านการัอั่กเสบจำากการัติดีเชื้้�อ่
ในรั่างกาย แหล่งอ่าหารัที่�มีวิัตามินซึ่ีส้ง ไดี�แก่ ฝรัั�ง พัรัิกหวัาน 
มะขามป็้อ่ม ผู้ักคะน�า มะเข้อ่เท่ศู เป็็นต�น

2) วิิติามิินเอ  มีควัามเกี�ยวัข�อ่งกับการัพััฒนาและ 
การัท่ำางานขอ่งรัะบบภ้มิคุ�มกัน แหล่งอ่าหารัที่�มีวิัตามินเอ่ส้ง 
ไดี�แก่ ตับ ไขแ่ดีง ผู้ักผู้ลไม�ที่�มีสีเหล้อ่ง (ฟัักท่อ่ง มะละกอ่)

3) วิิติามิินบี โดียเฉพัาะ วิัตามินบี 6, วิัตามินบี 9 และ 
วิัตามินบี 12 เป็็นหน่วัยสนับสนุนการัตอ่บสนอ่งแรักขอ่ง
รัา่งกายเม้�อ่ไดี�รัับเชื้้�อ่ก่อ่โรัค แหล่งอ่าหารัที่�มีวิัตามินบีส้ง ไดี�แก่

3.1  วิิติามิินบี 6 พับมากในเน้�อ่สัตว์ั ป็ลา ไก่ ตับ  
มันฝรัั�ง กล�วัย แตงโม รัำาข�าวั จำม้กข�าวัสาลี ถั�วัต่าง ๆ

3.2  วิิติามิินบี 9 พับใน แหล่งอ่าหารัที่�พับ ไดี�แก่  
ไขแ่ดีง ตับ ผู้ักใบเขียวัเข�ม แครั์รัอ่ต

3.3  วิิติามิินบ ี12 พับในกลุ่มเน้�อ่สัตว์ั นม เนย ไขแ่ดีง 
โยเกิรั์ต

4) สังกะส ี เป็็นส่วันป็รัะกอ่บขอ่งเอ่นไซึ่ม์ที่�เกี�ยวัข�อ่งกับ 
รัะบบภ้มิคุ�มกันอี่กดี�วัย และเพัิ�มป็รัะสิท่ธุ์ิภาพัการัท่ำางาน
ขอ่งเม็ดีเล้อ่ดีขาวั แหล่งอ่าหารัที่�มีสังกะสี ไดี�แก่ อ่าหารัที่�อ่ย้่ 
ในกลุ่มโป็รัตีน เชื้่น เน้�อ่ไก่ เน้�อ่หม้ ตับ และอ่าหารัท่ะเล เชื้่น 
หอ่ยนางรัม กุ�ง ป้็

5)  วิิติามิินดี ชื้่วัยเพัิ�มป็รัะสิท่ธิุ์ภาพัการัท่ำางานขอ่ง 
เม็ดีเล้อ่ดีขาวัชื้่วัยลดีการัอั่กเสบ ต่อ่ส้� กับเช้ื้� อ่โรัคและสิ�ง 
แป็ลกป็ลอ่มที่�เข�าส้่รั่างกาย แหล่งอ่าหารัที่�มีวิัตามินดีีส้ง ไดี�แก่ 
ป็ลาที่�มไีขมนัสง้ เชื้น่ ป็ลาแซึ่ลมอ่น ป็ลาท่น้า่ ป็ลาท่ ้ป็ลาซึ่ารัดี์ีน 
และไข่

6)  โอเมิก�า 3 ชื้่วัยเพัิ�มป็รัะสิท่ธิุ์ภาพัการัท่ำางานขอ่ง 
เมด็ีเล้อ่ดีขาวั แหล่งอ่าหารัที่�มโีอ่เมก�า 3 สง้ ไดี�แก่ ป็ลาท่ะเลนำาล่ก  
เชื้่น ป็ลาแซึ่ลมอ่น ป็ลาแม็คเคอ่เรัล ป็ลาท่้น่า หรั้อ่ป็ลานำาจ้ำดี 
เชื้น่ ป็ลาดีุก ป็ลาชื้อ่่น

7)  เบติ�า–กล้แคน เป็็นหน่�งในคารั์โบไฮเดีรัตที่�สำาคัญ
สำาหรัับรัะบบภ้มิคุ�มกัน สง่ผู้ลให�การัส้�อ่สารัขอ่งรัะบบภ้มิคุ�มกัน
ในรั่างกายตอ่บสนอ่งต่อ่เชื้้�อ่โรัคไดี�มากข่�น แหล่งอ่าหาที่�ม ี
เบต�า-กล้แคนส้ง ไดี�แก่ ผู้ักผู้ลไม�ที่�มีสีส�ม เชื้่น แคร์ัรัอ่ต 
พัรัิกเหล้อ่ง สับป็ะรัดี

8)  โปิรติีน ให�กรัดีอ่ะมิโนที่�จำำาเป็็นต่อ่การัส่งเครัาะห ์
สารัอ่นุมล้อิ่สรัะและช่ื้วัยลดีการัอั่กเสบ แหล่งอ่าหารัที่�มโีป็รัตีนสง้ 
ไดี�แก่ อั่ลมอ่นต์ อ่กไก่ นม ไข ่และถั�วัเหล้อ่ง

9)  จ่ัลินทรยี์ส่ขภาพ ชื้่วัยส่งเสรัิมรัะบบภ้มิคุ�มกันภายใน
รัา่งกาย โดียแบง่อ่อ่กเป็็น 2 ชื้นิดี

9.1  โพรไบโอติิกส ์(Probiotics) เป็็นจุำลินท่รัีย์ขนาดี
เล็กจัำดีเป็็นกลุ่มจุำลินท่รัีย์ชื้นิดีดีี แหล่งอ่าหารัที่�มีโพัรัไบโอ่ติกส์ 
เชื้น่ นมเป็รัี�ยวั โยเกิรั์ต กิมจิำ มิโสะ

9.2  พรไีบโอติิกส์ (Prebiotics) ค้อ่อ่าหารัชื้นิดีหน่�ง  
เป็็นสิ�งไม่มีชื้ีวิัต ซึ่่�งรั่างกายไม่สามารัถย่อ่ยและดี้ดีซึ่่มไดี� 
ที่�ลำาไส�เล็ก จำะถ้กย่อ่ยสลายโดียแบคที่เรัียโพัรัไบโอ่ติกส์  
ท่ำาให�กรัะตุ�นการัเจำรัิญเติบโตและการัท่ำางานขอ่งแบคที่เรัีย 
แหล่งอ่าหารัที่�มีพัรัีไบโอ่ติกส์ เชื้น่ หัวัหอ่ม กรัะเที่ยม ถั�วัเหล้อ่ง 
ถั�วัแดีง ไฟัเบอ่รั์ในผู้ักและผู้ลไม�ต่าง ๆ

โภัชนากีารโภัชนากีาร
เสริมภูัมิคุ้์มกัีนในร่างกีายเสริมภูัมิคุ้์มกัีนในร่างกีาย
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(22 ม.ีค. 65) สำานกัการัแพัท่ย์ กท่ม. จััดงานครบรอบ 48 ปีิ 
แห�งการสถาปินาสำานักการแพทย์ : 48th BMA Digital Health 
Technology Network ป็รัับร้ัป็แบบการับรัิการั โดียมุ่งเน�น
การันำาเท่คโนโลยีเข�ามาสนับสนุน เพั้�อ่เป็ลี�ยนผู้่านไป็ส้่การัเป็็น
อ่งค์กรัดิีจิำทั่ลเต็มร้ัป็แบบ ณ ห�อ่งป็รัะชุื้มเท่เวัศูรัวังศูวิ์ัวััฒน ์ชื้ั�น 20  
อ่าคารัอ่นุสรัณ์ 100 ป็ี โรังพัยาบาลกลาง สำานักการัแพัท่ย์

กิจำกรัรัมภายในงานป็รัะกอ่บดี�วัย พัิธุ์ีมอ่บโล่เกียรัติคุณ
ให�กับผู้้�บริัหารัสำานักการัแพัท่ย์ดีีเด่ีน ข�ารัาชื้การัและบุคลากรั
กรุังเท่พัมหานครัดีีเด่ีน และอ่งค์กรัเครั้อ่ข่ายดีีเด่ีน การัเสวันา
หัวัข�อ่ BMA Digital Health Technology Network ผู้้�รั่วัม
เสวันา ไดี�แก่ ดร. นพ.สข่สนัต์ิ กิติติิศึภ่กร ผู้้�อ่ำานวัยการัสำานักการั
แพัท่ย์ รศึ. ดร.ธรีณ์ ีอจัลากล่ ผู้้�อ่ำานวัยการัสถาบันสง่เสรัิมการั
วิัเครัาะห์และบรัิหารัข�อ่ม้ลขนาดีใหญภ่าครััฐ (GBDi) สำานักงาน
สง่เสรัิมเศูรัษฐกิจำดิีจิำทั่ล ผศึ. พญ.ปิฐมิพร ศึริปิระภาศึร ีผู้้�ตรัวัจำ
รัาชื้การักรัะท่รัวังสาธุ์ารัณสุข และ ศึ. นพ.ปิิยะมิิติร ศึรธีรา 
คณบดีีคณะแพัท่ยศูาสตรั์ โรังพัยาบาลรัามาธุ์ิบดีี มหาวิัท่ยาลัย
มหิดีล และการัเสวันา การัขบัเคล้�อ่นแผู้นยุท่ธุ์ศูาสตรัก์ารัพัฒันา
สำานักการัแพัท่ย์ 4 ป็ี (พั.ศู. 2564–2567) ส้่ควัามสำาเรั็จำ โดีย  
ผู้้�บรัิหารัสำานักการัแพัท่ย์ เพั้� อ่เป็็นการัแลกเป็ลี�ยนควัามร้ั� 
และป็รัะสบการัณ์ซึ่่�งกันและกัน

(1 มี.ค. 65) งาน 34th The Next Door Hospital วัันคล�ายวัันสถาป็นาโรังพัยาบาล
ลาดีกรัะบงักรุังเท่พัมหานครั ครับรัอ่บ 34 ป็ ีในขณะที่�ไดี�เรัิ�มก่อ่สรั�างอ่าคารัหอ่ผู้้�ป็ว่ัยโรังพัยาบาล
ลาดีกรัะบังกรุังเท่พัมหานครั (อ่าคารั 11 ชื้ั�น ชื้ั�นใต�ดิีน 2 ชื้ั�น) โดียกำาหนดีแล�วัเสรั็จำวัันที่� 3 
กุมภาพัันธุ์์ 2567 เพั้�อ่รัอ่งรัับการัให�บรัิการัให�สอ่ดีคล�อ่งกับการัขยายตัวัขอ่งป็รัะชื้ากรัที่�มีจำำานวัน
เพัิ�มมากข่�น และขยายเป็็นโรังพัยาบาลขนาดี 200 เตียง ณ ห�อ่งป็รัะชุื้ม ชื้ั�น 1 อ่าคารัอ่ำานวัยการั
ชื้ั�วัครัาวั โรังพัยาบาลลาดีกรัะบังกรุังเท่พัมหานครั

ครบรอบ 48 ปีี สุำานัักการแพทย์ ์กทม.ครบรอบ 48 ปีี สุำานัักการแพทย์ ์กทม.
มุ�งเนั�นัเทคโนัโลย์ ีเปีลี�ย์นัผ่�านัสุ้�องค์กรดิิจิิทัลเชื่่�อมโย์งเครอ่ข�าย์สุุขภาพมุ�งเนั�นัเทคโนัโลย์ ีเปีลี�ย์นัผ่�านัสุ้�องค์กรดิิจิิทัลเชื่่�อมโย์งเครอ่ข�าย์สุุขภาพ

ครบรอบ 34 ปีี รพ.ลาดิกระบังกรงุเทพมหานัครครบรอบ 34 ปีี รพ.ลาดิกระบังกรงุเทพมหานัคร
มุ�งมั�นั ตัั้�งใจิ เสุรมิศักย์ภาพ ขย์าย์บรกิารเป็ีนั 200 เตีั้ย์ง ปีี 67มุ�งมั�นั ตัั้�งใจิ เสุรมิศักย์ภาพ ขย์าย์บรกิารเป็ีนั 200 เตีั้ย์ง ปีี 67
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(14 ก.พั. 65) พระเทพปิระสิทธิมินต์ิ เจั�าอาวิาสวัิดศึรีส่ดารามิ
วิรวิิหาร ที่�ป็รั่กษาเจำ�าคณะกรุังเท่พัมหานครั เมตตาเป็็นป็รัะธุ์านการั 
จัำดีงานพิัธุ์ีวัางศิูลาฤกษ์อ่าคารัศู้นย์แพัท่ยศูาสตรัศู่กษา โดียมี คณะผู้้�บรัิหารั
กรุังเท่พัมหานครั คณะผู้้�บรัิหารัสำานักการัแพัท่ย์ คณะผู้้�บรัิหารัมหาวิัท่ยาลัย
กรุังเท่พัธุ์นบุรัี เข�าร่ัวัมพิัธุ์ี ณ โรังพัยาบาลรัาชื้พิัพััฒน์ สำานักการัแพัท่ย์ 
กรุังเท่พัมหานครั

สำาหรัับการัก่อ่สรั�างอ่าคารัศู้นย์แพัท่ยศูาสตรัศู่กษา เป็็นอ่าคารั
คอ่นกรัีตเสริัมเหล็กส้ง 4 ชัื้�น บนพั้�นที่� 3 ไรั่ ซึ่่�งเป็็นที่�ดิีนที่�ไดี�รัับบรัิจำาคจำาก
มหาวิัท่ยาลัยกรุังเท่พัธุ์นบุรัี มีพั้�นที่�ใชื้�สอ่ยป็รัะมาณ 4,500 ตรั.ม. ป็รัะกอ่บ
ดี�วัย 1. หอ่พัักนักศู่กษาแพัท่ย์ จำำานวัน 60 ห�อ่ง 2. สำานักงานแพัท่ย์ศูาสตรั์
ศู่กษา 3. ห�อ่งเรีัยน ห�อ่งป็ฏิิบัติการัจำำาลอ่ง ห�อ่งสมุดี ห�อ่งคอ่มพิัวัเตอ่ร์ั  
4. ห�อ่งป็รัะชุื้มขนาดีใหญ ่120 ที่�นั�ง และ 5. ห�อ่งอ่าหารั ห�อ่งสันท่นาการั และ
ห�อ่งสโมสรันักศู่กษา โดียไดี�รัับควัามอุ่ป็ถัมภ์อ่าคารัหลังนี�จำากมหาวิัท่ยาลัย
กรุังเท่พัธุ์นบุรัี เพั้� อ่ใชื้�เป็็นสถานที่�เรีัยนร้ั�และผู้ลิตนักศู่กษาแพัท่ย์ตาม 
ข�อ่ตกลงรั่วัมกันรัะหว่ัางมหาวิัท่ยาลัยกรุังเท่พัธุ์นบุรัีกับโรังพัยาบาล 
รัาชื้พิัพััฒน์ สามารัถรัอ่งรัับนักศู่กษาแพัท่ย์รุั่นละ 20 คน โดียอ่าคารั 
ดัีงกล่าวัจำะเป็็นสถานที่�จัำดีการัเรีัยนการัสอ่นชื้ั�นคลินิก และเป็็นแหล่งฝึก
อ่บรัมขอ่งแพัท่ย์ เพั้�อ่เพัิ�มพั้นทั่กษะควัามร้ั� เสริัมศัูกยภาพัท่างดี�านวิัชื้าชีื้พั  
ที่�ตอ่บสนอ่งต่อ่การัเป็ลี�ยนแป็ลงขอ่งสงัคมไท่ย ซึ่่�งเข�าส้ส่งัคมผู้้�สง้อ่ายุ ตลอ่ดีจำน 
การัพััฒนางานวิัจัำยท่างการัแพัท่ย์ การัพััฒนาการับริัการัท่างการัแพัท่ย์และ
สาธุ์ารัณสุข อั่นนำาไป็ส้ก่ารัพััฒนาคุณภาพัชื้ีวิัตที่�ดีีขอ่งป็รัะชื้าชื้น

(24 ก.พั. 65) คณะผู้้�บริัหารัสำานักการัแพัท่ย์ อ่ดีีตผู้้�อ่ำานวัยการัสำานักงานฯ พัรั�อ่มดี�วัย 
นพ.สมิเกียรติิ อัศึวิโรจัน์พงษ์ ผู้้�อ่ำานวัยการัสำานักงานพััฒนารัะบบบริัการัท่างการัแพัท่ย์ 
ข�ารัาชื้การัและบุคลากรัในสังกัดีฯ เข�าร่ัวัมพิัธีุ์ท่ำาบุญสำานกังานพัฒันารัะบบบริัการัท่างการัแพัท่ย์ 
พัรั�อ่มขยายพั้�นที่�สำานักงาน ชื้ั�น 7 โดียมีพัิธุ์ีท่ำาบุญพัรัะสงฆ์์ 9 ร้ัป็ จำากวััดีสรัะเกศูรัาชื้วัรัมหาวิัหารั 
(ภ้เขาท่อ่ง) ถวัายภัตตาหารัเพัล และป็รัะเคนจำตุป็ัจำจัำยไท่ยธุ์รัรัม ป็รัะพัรัมนำาพัรัะพัุท่ธุ์มนต์ และ
เจิำมป็รัะต้ท่างเข�าสำานักงานฯ ชื้ั�น 7 ณ อ่าคารัสำานักการัแพัท่ย์

เสุรมิสิุรมิงคลทำาบุญสุำานัักงานัพัฒนัาระบบบรกิารแพทย์์เสุรมิสิุรมิงคลทำาบุญสุำานัักงานัพัฒนัาระบบบรกิารแพทย์์

วางศิลาฤกษ์อาคารศ้นัย์แ์พทย์ศาสุตั้รศึกษา วางศิลาฤกษ์อาคารศ้นัย์แ์พทย์ศาสุตั้รศึกษา 
โรงพย์าบาลราชื่พิพัฒน์ัโรงพย์าบาลราชื่พิพัฒน์ั




