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สวััสดีีครัับท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน เจอกัันฉบัับัท่ี่� 2 แล้้วนะครัับั 
ในช่่วงน่�สถานกัารัณ์์กัารัรัะบัาดของเช่้� อไวรััสโควิด-19 รุันแรัง 
มากัข้�น ที่ำาให้้ทีุ่กัคนต้้องรัะมัดรัะวังกัันให้้มากัข้�น ล้้างม้อบั่อยๆ  
สวมใสห่้นา้กัากัอนามยัต้ล้อดเวล้ากัันด้วยนะครับัั

สารัสำานักักัารัแพที่ย์ฉบัับัน่� เป็็นสารัครับัรัอบั 47 ป็ี สำานักั 
กัารัแพที่ย์ ม่กัารัเป็ิดตั้วนวัต้กัรัรัมให้ม่ เช่่น หุุ่่นยนต์์ “น�อ่งสุขใจ”   
ห้รัอ้จะเป็น็กัารัยกัรัะดับักัารัใหุ่�บรักิารัสุขภาพวิัถีีใหุ่ม่ ่(New Normal) 
ในรัะบับัห้ลั้กัป็รัะกัันสุขภาพแห่้งช่าติ้ ซ้ึ่�งม่ 3 บัรัิกัารัสุขภาพ 
ป็รัะกัอบัด้วย บัริักัารัเจาะเล้้อดถ้งบั้าน บรัิการัรัักษาท่างไกลผู้่าน
รัะบบ Telemedicine แล้ะบัริักัารัรัับัยาท่ี่�รั้านยาใกัล้้บั้านห้รั้อ
ที่างไป็รัษณ์่ย์ ซึ่้�งเรัิ�มแล้้วใน 8 โรังพยาบัาล้ของสำานักักัารัแพที่ย ์
กัรุังเที่พมห้านครั จากันั�นมาต่้อกัันท่ี่�คอลั้มน์ เรั้�องเล่้าสร้ัางพลั้ง  
“Diary ชีีวิัต์คำาคืนหุ่น่�ง ณ คลอ่งสาน” ซ้ึ่�งเป็็นกัารัป็ฏิิบััติ้ห้น้าท่ี่�
ของท่ี่มแพที่ย์ในกัารัรัักัษาผู้้้ป็่วยโควิด แล้ะป็ิดท้ี่ายด้วยกัารัเป็ิดตั้ว 
“คลินิกแพท่ยแ์ผู้นจีน โรังพยาบาลลาดีกรัะบงักรุังเท่พม่หุ่านครั”

สุดท้ี่ายน่�ห้วังว่าผู้้้อ่านทุี่กัท่ี่านจะสนุกัแล้ะเพลิ้ดเพลิ้นไป็กัับั
เน้� อห้าสารัะในสารัสำานักักัารัแพที่ย์ท่ี่�เรัานำามาฝากักัันนะครัับั  
แล้้วก็ัขอ่ใหุ่�ผู้้�อ่่านทุ่กท่่านม่ีสุขภาพแข็งแรัง ปรัาศจากโรัคภัย  
หุ่ม่ั�นล�างม่ือ่บ่อ่ยๆ สวัม่หุ่น�ากากอ่นาม่ัยเวัลาอ่อ่กไปข�างนอ่ก 
นะครับั สวััสดีีครับั...

นางสาวัพรัพไิล ตั์นติ์ลีปกิรั 
ห้วัห้นา้กัลุ้่มงานยุที่ธศาสต้รั์

นางสาวัซู้รัยีา จะนือ่รัง 
ห้วัห้นา้กัลุ้่มงานพฒันารัะบับับัรักิัารัสขุภาพ

นางรัตั์นา ม่ล้นางเดีียวั 
ห้วัห้นา้กัลุ้่มงานพฒันาวิช่ากัารั

นางสกณุา เนยีม่เงิน 
ห้วัห้นา้กัลุ้่มงานพฒันากัารับัรัหิ้ารั

นายอ่ดิีศรั   วิัต์ต์างกร้ั 
ผู้้อ้ำานวยกัารัสำานกัังานพัฒนา
รัะบับับัรักิัารัที่างกัารัแพที่ย์

นางสาวัพรัเพญ็ จำาร้ัญรัตั์น์ 
ผู้้อ้ำานวยกัารัสว่นยุที่ธศาสต้รัแ์ล้ะพฒันารัะบับับัริักัารัสขุภาพ

นางสาวักรัรัณิกา วัรัรัณารักัษ์ 
ผู้้อ้ำานวยกัารัสว่นพฒันาบุัคล้ากัรั

นายปติิ์ ฉลอ่งวิัรัยิะเลิศ 
ผู้้อ้ำานวยกัารัศน้ยวิ์จัยแล้ะแพที่ยศาสต้รัศก้ัษา

นางฆณฬส ต์�นสายเพช็ีรั ์
ห้วัห้นา้ฝา่ยบัรัหิ้ารังานทัี่�วไป็

บรัรัณาธิิการั

C o n t e n t s

ผู้้�ชีว่ัยบรัรัณาธิิการั กอ่งบรัรัณาธิิการั

นางฉวีัวัรัรัณ สรัรัพม่งค์ 
ห้วัห้นา้กัลุ้่มงานวิจัย

นางสาวัสพุรัรัณ ี พน้เพิ�ม่สขุสม่บติั์
ห้วัห้นา้กัลุ้่มงานแพที่ยศาสต้รัศก้ัษา

นางสาวัชีลิดีา หุ่ริัญัพฒันกลุ
เจ้าพนกัังานโสต้ทัี่ศนศก้ัษาช่ำานาญงาน

นางสาวักาญจนา พนับุญม่า
เจ้าพนกัังานธรุักัารัช่ำานาญงาน

นายภัคพงศ ์ คงชีาต์รั ี
นกััป็รัะช่าสมัพนัธ์

นายอ่ดีลุย ์ จันท่รัส์ขุ 
นกััป็รัะช่าสมัพนัธ์

นางสาวัรัชัีนิศ  ตั์�งเสรัสีทิ่ธิิกลุ
นกััป็รัะช่าสมัพนัธ์

นายพเิชีษฐ์ ์ อิ่นท่รับุญ 
นกััป็รัะช่าสมัพนัธ์
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 นายแพทย์อดิิศร วิิตตางกูรู 
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักง�นพััฒน�ระบบบริก�รท�งก�รแพัทย์

บก.ทั่กท่าย

เล่่มท่ี่� 2/64
ม่กรัาคม่-ม่นีาคม่

การป้องกันโรค COVID-19

สวมหน้ากากอยู่บ้าน ทำความสะอาด

อย่าสัมผัสใบหน้า
ด้วยมือสกปรก

ล้างมือของคุณ
บ่อยครั้ง

รักษาระยะห่าง
กับคนอื่น ๆ

มุุมุสบาย...สไตล์์ผูู้�บรหิาร 
• สารผู้้�อำำานวยการสำานักการแพที่ย์

รายงานพเิศษ 
• กที่ม. จัับมือำ สปสช. ให้�บรกิารสาธารณสขุแบบ New Normal  

เปิด 3 บรกิารให้มป้่อำงกันโควิด-19

นวัิตกูรรมุทันโล์กู 
• นำารอ่ำง 5 รพ.กที่ม. เปิดตััวหุ้น่ยนต์ั “น�อำงสขุใจั”  

ผู้้�ชว่ยแนะนำาอำาการโควิด-19

กู�าวิทันโรค 
• กที่ม. ฉีด่วัคซีน่วันแรกให้�บุคล่ากรที่างการแพที่ย ์

สร�างความมั�นใจัในความปล่อำดภััย

แวิดิวิงวิิชากูาร 
• การอำบรมที่างวิชาการ ความรว่มมือำระห้ว่างสำานักการแพที่ย ์

แล่ะสมาคมโรงพยาบาล่เอำกชน เรื�อำงการป้อำงกันการติัดเชื�อำ 
ในสถานการณ์การแพรร่ะบาด COVID-19

24 ชั�วิโมุงกูารแพทย์ฉุุกูเฉิุน 
• ระบบบรกิารการแพที่ยฉ์ีกุเฉีนิกรุงเที่พมห้านคร

เร่�องเล่์าสร�างพลั์ง 
• Diary ชวิ่ตัคำาคืนห้น่�ง ณ คล่อำงสาน

รอบรู�...รกัูษ์สขุภาพ 
• วัคซีน่ก้�โล่ก พชิติั COVID-19

แกูะกูล่์อง..บอกูต่อ 
• คลิ่นิกแพที่ยแ์ผู้นจ่ัน โรงพยาบาล่ล่าดกระบงักรุงเที่พมห้านคร

เปิดิิ Map ปิกัูหมุุดิ ร�านแนะนำาใกูล์�โรงพยาบาล์
• เฮ่ียห้ม้ข�าวแกงโบราณ ท่ี่�เปิดร�านมานานกว่า 40 ปี

ครวัิใบเตย 
• ข�าวไขข่�นชส่ แล่ะ American Breakfast

เร่�องน้�ต�องขยาย Healthy Focus 
• กที่ม. จัับมือำ สธ. มอำบขอำงขวัญปี 64 แชรข์�อำม้ล่สขุภัาพ 

เพิ�มประสทิี่ธภิัาพการรกัษา
• กที่ม. รบัมอำบชุดป้อำงกันสว่นบุคคล่ (PAPR) รับมือำโควิด-19
• กที่ม. แล่ะ สธ. พฒันา GREEN & CLEAN Hospital Plus  

ช้ 20 รพ.ระดับเพชร-ที่อำง-เงิน
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 สำานักการัแพท่ย ์ เป็น็ห้นว่ยงานในสงักััดกัรุังเที่พมห้านครั
ซึ่้�งม่ห้น้าท่ี่�ในกัารัด้แล้แล้ะให้้บัริักัารัที่างกัารัแพที่ย์แล้ะสาธารัณ์สุข
ในด้านต่้างๆ ภายใต้้นโยบัาย “NOW Moving Forward : 
ท่ำาจรัิง เหุ่็นผู้ลจรัิง” โดยกัารับัรัิห้ารัจัดกัารัของผู้้้ ว่ารัาช่กัารั
กัรุังเที่พมห้านครั (พลต์ำารัวัจเอ่ก  อั่ศวิัน ขวััญเม่อื่ง) ท่ี่�ให้ค้วามสำาคัญ 
กัับักัารัด้แล้สุขภาพของป็รัะช่าช่นช่าวกัรุังเที่พมห้านครั โดยม่ 
เป็้าห้มายส้งสุดค้อกัารัท่ี่�ป็รัะช่าช่นม่ “สุขภาพดีี” แล้ะสามารัถ 
เข้าถ้งบัรักิัารัที่างกัารัแพที่ยอ์ยา่งทัี่�วถ้ง รัวดเรัว็ แล้ะมป่็รัะสทิี่ธภิาพ 
ซึ่้� งสำานักักัารัแพที่ย์ ไ ด้กัำาห้นดนโยบัาย “Digital  Health  
Organization” เป็็นองค์กัรัให้้กัารับัรัิกัารัแล้ะด้แล้รัะบับับัริักัารั
ที่างกัารัแพที่ย์ในพ้�นท่ี่�กัรุังเที่พมห้านครั ด้วยเที่คโนโล้ยท่่ี่�ช่าญฉล้าด 
เพ้�อให้้ป็รัะช่าช่นม่สุขภาพด่อย่างยั�งย้น พรั้อมมุ่งส้่ความเป็็นเลิ้ศ 
ที่างด้านกัารัแพที่ย ์ซ้ึ่�งในป็ ีพ.ศ. 2564 เป็น็ป็คีรับัรัอบั 47 ป็ ีสำานกัั
กัารัแพที่ย์ กัรุังเที่พมห้านครั ได้ม่กัารันำาเที่คโนโล้ย่ท่ี่�ทัี่นสมัยมาใช่้
กัับักัารับัริักัารัในด้านต่้างๆ เช่่น กัารัเป็ิดตั้วหุ้่นยนต์้ “น�อ่งสุขใจ” 
ห้รัอ้จะเป็น็กัารัยกัรัะดับักัารัให้บ้ัรักิัารัสุขภาพวิถ่ให้ม ่(New Normal) 
ในรัะบับัห้ลั้กัป็รัะกัันสุขภาพแห้่งช่าติ้ ซึ่้�งม่ 3 บัรัิกัารัสุขภาพ 
ป็รัะกัอบัด้วย บัรัิกัารัเจาะเล้้อดถ้งบั้าน บัรัิกัารัรัักัษาที่างไกัล้ 
ผู้่านรัะบับั Telemedicine แล้ะบัรัิกัารัรัับัยาท่ี่�รั้านยาใกัล้้บั้าน 
ห้รั้อที่างไป็รัษณ์่ย์ ซึ่้�งเป็็นกัารัให้้บัรัิกัารัแล้ะกัารัรัักัษาพยาบัาล้ 
ร้ัป็แบับัให้ม่ ท่ี่� ทัี่นต่้อกัรัะแสเที่คโนโล้ย่สุขภาพ แล้ะเป็็นกัารั
พัฒนาส้่องค์กัรัดิจิทัี่ล้เต็้มร้ัป็แบับัด้วยรัะบับัเที่คโนโล้ย่สารัสนเที่ศ 
เพ้�อสนับัสนุนกัารัให้้บัรัิกัารัอย่างม่ป็รัะสิที่ธิภาพ แล้ะนำาไป็ส้่วิธ ่
กัารัป็ฏิิบััติ้แล้ะกัารัให้้บัริักัารัท่ี่�เป็็นเลิ้ศเพ้�อเพิ�มความสะดวกัสบัาย 
ให้้แก่ัป็รัะช่าช่นช่าวกัรุังเที่พมห้านครัได้ม่ช่่ วิต้ม่สุขภาพด่ได้ 
อยา่งยั�งยน้...

นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร
(ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรแพทย์) 

สารผู้้�อำำานวยการสารผู้้�อำำานวยการ
สำำ�นัักก�รแพทย์์สำำ�นัักก�รแพทย์์
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(23 กั.พ. 64) เวล้า 11.00 น. พล.ต์.อ่.อั่ศวิัน ขวััญเม่ือ่ง  
ผู้้้ว่ารัาช่กัารักัรุังเที่พมห้านครั (ป็รัะธาน) 
เปิดีโครังการับรัิการัสุขภาพวิัถีีใหุ่ม่ ่ 
(New Normal) ในรัะบับัห้ลั้กัป็รัะกััน
สุขภาพแห้่งช่าติ้ ของห้น่วยงานบัริักัารั
สังกััดกัรุังเที่พมห้านครั ณ์ ห้้องป็รัะชุ่ม 
พิที่ยรัักัษ์ ช่ั�น 4 อาคารัสำานักักัารัแพที่ย์ 
เขต้ป็อ้มป็รัาบัศตั้ร้ัพา่ย

กัรุังเที่พมห้านครั (กัที่ม.) แล้ะสำานักังานห้ลั้กัป็รัะกัันสุขภาพ 
แห้่งช่าติ้ (สป็สช่.) แถล้งข่าวเป็ิด 3 บัรัิกัารัสุขภาพ วิถ่ให้ม่ (New 
Normal) ป็้องกัันโควิด-19 ในห้น่วยบัรัิกัารัสังกััด กัที่ม. เรัิ�มต้้นท่ี่� 
โรังพยาบัาล้ในสังกััดทัี่�ง 9 แห้่ง ซึ่้�งได้เรัิ�มเป็ิดให้้บัริักัารัไป็แล้้ว  
โดย 3 บัรักิัารัดังกัล่้าวป็รัะกัอบัด้วย บัรักิัารัเจาะเล้้อดถ้งบ้ัาน บรักิารั
รักัษาท่างไกลผู้า่นรัะบบ Telemedicine แล้ะบัริักัารัรัับัยาท่ี่�รั้านยา 
ใกัล้้บั้านห้รั้อที่างไป็รัษณ์่ย์ ทัี่�งน่�เพ้�อเป็็นกัารัล้ดความแออัดแล้ะ 
ล้ดความเส่�ยงของผู้้ป้็ว่ยท่ี่�อาจสัมผู้สัเช่้�อในพ้�นท่ี่�โรังพยาบัาล้

กทม.กทม. จับัมอ้  สปสช.สปสช.
ให้้บริกิาริสาธาริณสุขแบบ New Normal

เปดิ 3 บริกิาริให้ม่ปอ้งกันโควิิด-19

กูทมุ. จัับมุ่อ สปิสช. เดิินหน�าให�บริกูารสุขภาพแบบ 
New Normal เปิิดิ 3 บรกิูารสุขภาพวิิถีใ้หมุ่ (New Normal) 
ปิ้องกัูนโควิิดิ-19 เจัาะเล่์อดิผูู้�ปิ่วิยถึีงบ�าน พบแพทย ์
ผู้่าน Telemedicine แล์�วิไปิรับยาท้�ร�านยาใกูล์�บ�านไดิ�เล์ย 
โดิยไมุ่ต�องเดิินทางมุาถึีงโรงพยาบาล์ ไมุ่เส้ยเวิล์ารอคอย  
ไมุ่เส้�ยงโควิิดิ-19 เบ่�องต�นเน�นกูล์ุ่มุผูู้�ปิ่วิยเบาหวิาน ควิามุดัิน  
ผูู้�สงูอายุ ผูู้�พกิูารแล์ะทุพพล์ภาพ

พล.ต์.อ่.อั่ศวิัน ขวััญเม่อื่ง ผู้้�ว่ัารัาชีการักรุังเท่พม่หุ่านครั  กัล่้าวว่า 
โรังพยาบัาล้ในสังกััด กัที่ม. ม่ผู้้้มารัับับัรัิกัารัเป็็นจำานวนมากั เฉล่้�ย 
กัารัให้บ้ัรักิัารัผู้้ป้็ว่ยนอกั 3.9 – 4 ล้้านครัั�ง/ป็ ีผู้้ป้็ว่ยในป็ลี้ะป็รัะมาณ์ 
1 แสนรัาย ส่วนมากัป็่วยเป็็นโรัคเรั้� อรััง ส่งผู้ล้ให้้โรังพยาบัาล้ 
เกิัดความแออัด ป็รัะช่าช่นท่ี่�มารับัับัริักัารัต้้องรัอคิวนาน ป็รัะกัอบักัับั
สถานกัารัณ์์กัารัแพรั่รัะบัาดของโควิด-19 ที่ำาให้ผู้้้ป้็ว่ยท่ี่�มารัับับัรัิกัารั
เส่�ยงต่้อกัารัสมัผู้สัเช่้�อ

ด้วยเห้ตุ้น่� กัที่ม. จ้งได้พัฒนาร้ัป็แบับับัรัิกัารัในเช่ิงรุักั ล้งไป็ให้ ้
บัรัิกัารัผู้้้ป็่วยถ้งบั้านแล้ะในชุ่มช่น เพ้� ออำานวยความสะดวกัแกั่ 
ผู้้้ท่ี่�ม่ความล้ำาบัากัในกัารัเดินที่าง ล้ดกัารัมารัอพบัแพที่ย์จนเกิัด 
ความแออัดท่ี่�โรังพยาบัาล้ อ่กัทัี่�งเป็น็บัรักิัารัสขุภาพแบับั New Normal 
ซึ่้�งจะช่่วยล้ดความเส่�ยงท่ี่�ผู้้้ป็่วยซึ่้�งม่ความอ่อนไห้วที่างสุขภาพ 
อย้่แล้้วอาจสัมผู้ัสกัับัเช่้�อโควิด-19 ได้ ทัี่�งในรัะห้ว่างเดินที่างห้รั้อ 
ในโรังพยาบัาล้ก็ัต้าม ขณ์ะเด่ยวกััน ก็ัยังได้รัับัคุณ์ภาพมาต้รัฐาน 
กัารัรักััษาเท่ี่ยบัเท่ี่ากัารัมาพบัแพที่ยท่์ี่�โรังพยาบัาล้เช่น่กััน
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ผู้้้ ว่าฯ กัที่ม. กัล่้าวว่า ในส่วนของโครังกัารั 
เจาะเล้้อดถ้งบั้าน จะเน้นไป็ท่ี่�กัลุ้่มผู้้้ป็่วยท่ี่�ต้้องได้รัับั
กัารัรัักัษาอย่างต่้อเน้�องห้รั้อจำาเป็็นต้้องได้รัับัความ
ช่่วยเห้ล้้อ ป็รัะกัอบัด้วยกัลุ้่มผู้้้ส้งอายุ ผู้้้ป็่วยโรัค
เรั้�อรััง ผู้้้พิกัารัแล้ะทุี่พพล้ภาพ แล้ะผู้้้ท่ี่�ม่ภาวะเส่�ยง
โรัคอ้วน ทัี่�งน่�แพที่ย์เป็็นผู้้้พิจารัณ์าความเห้มาะสม 
ผู้้้ป็่วยก่ัอน ส่วนขั�นต้อนกัารัเจาะเล้้อดนั�น นักัเที่คนิค
กัารัแพที่ย์จะนัดห้มายรัับัข้อม้ล้ผู้้้ป็่วย แผู้นท่ี่�บั้าน
พรั้อมอุป็กัรัณ์์เก็ับัสิ�งส่งต้รัวจ จากันั�นจะโที่รัป็รัะสาน
นดัห้มายแล้ะเดินที่างไป็ เจาะเล้้อดห้รัอ้เก็ับัสิ�งสง่ต้รัวจ 
ถ้งบัา้น แล้้วนำาสง่ไป็ยงัห้อ้งป็ฏิิบัติั้กัารัของโรังพยาบัาล้
เพ้�อต้รัวจวิเครัาะห้ผ์ู้ล้ต่้อไป็

ผู้้ว่้าฯ กัที่ม. เพิ�มเติ้มว่า ในกัรัณ์ท่่ี่�ผู้้ป้็ว่ยมผู่้ล้ต้รัวจ 
ที่างห้้องป็ฏิิบัั ติ้กัารัป็กัติ้แล้ะแพที่ย์เห้็นสมควรั  
ก็ัสามารัถรับัับัริักัารัรักััษาที่างไกัล้ห้รัอ้ Telemedicine 
ได้ ข้อม้ล้ผู้ล้ต้รัวจที่างห้้องป็ฏิิบััติ้กัารัจะถ้กัส่งต่้อ 
ให้้แพที่ย์เพ้�อใช่้ในกัารัวินิจฉัย แล้ะติ้ดต่้อส้�อสารักัับั 
ผู้้ป้็ว่ยผู้า่นรัะบับั Video Call

นอกัจากักัารัเจาะเล้้อดห้รั้อเก็ับัสิ�งส่งต้รัวจ 
ท่ี่�บั้านแล้ะพบัแพที่ย์ผู้่านรัะบับั Telemedicine แล้้ว 
ยังม่บัรัิกัารัรัับัยาท่ี่�รั้านยาใกัล้้บั้านห้รั้อที่างไป็รัษณ์่ย ์ 
โดยห้ลั้งจากัท่ี่�แพที่ย์วินิจฉัยข้อม้ล้ผู้ล้ต้รัวจที่างห้้อง
ป็ฏิิบััติ้กัารั ซึ่ักัถามอากัารัจากัผู้้้ป็่วยผู้่าน Video Call 
แล้ะสั�งจ่ายยาแล้้ว ในกัรัณ์่ท่ี่�ผู้้้ป็่วยเข้ารั่วมโครังกัารั
รับััยาท่ี่�รัา้นยาใกัล้้บัา้น ขอ้มล้้กัารัสั�งจ่ายยาของแพที่ย์
จะถ้กัส่งไป็ท่ี่�ห้้องยาของโรังพยาบัาล้ ที่างเภสัช่กัรั 
จะแพ็คยาแล้้วจัดส่งไป็ยังร้ัานยาท่ี่�อย้่ใกัล้้บั้านผู้้้ป็่วย
ห้รั้อท่ี่�บั้านผู้้้ป็่วยที่างไป็รัษณ่์ย์ ที่ำาให้้ผู้้้ป็่วยสามารัถ
เดินที่างไป็รัับัยาท่ี่�รั้านยาห้รั้อรัอรัับัยาท่ี่�บั้านได้เล้ย
โดยไมต้่้องมาโรังพยาบัาล้

“ทั่�ง 3 โครังการันี�เปน็บรักิารัสขุภาพแบบ New Normal ที่�ผู้้�ปว่ัย 
ไม่่ต์�อ่งเดิีนท่างม่าโรังพยาบาลเลย ม่ีควัาม่สะดีวัก ไม่่เสียเวัลา 
รัอ่คอ่ย และลดีทั่�งควัาม่แอ่อั่ดีในโรังพยาบาลและควัาม่เสี�ยง 
ที่�จะสัม่ผู้ัสเชืี� อ่โควิัดี-19 โดียเบื� อ่งต์�นจะเน�นผู้้�ป่วัยโรัคเกี�ยวั
กับเม่ต์าบอ่ลิกในกลุ่ม่โรัคเบาหุ่วัานและโรัคควัาม่ดีันโลหุ่ิต์ส้ง 
ในโรังพยาบาลในสงักัดีกรุังเท่พม่หุ่านครั ทั่�ง 8 แหุ่ง่ ปรัะกอ่บดี�วัย 
โรังพยาบาลกลาง โรังพยาบาลต์ากสิน โรังพยาบาลเจรัิญกรุัง 
ปรัะชีารัักษ์ โรังพยาบาลหุ่ลวังพ่อ่ท่วีัศักดิี�  ชุี ติ์นฺธิโรั อุ่ทิ่ศ 
โ รั ง พ ย า บ า ล เ วั ชี ก า รุั ณ ย์ รัั ศ ม่ิ�  โ รั ง พ ย า บ า ล ล า ดี ก รั ะ บั ง
กรุังเท่พม่หุ่านครั โรังพยาบาลรัาชีพิพัฒน์ โรังพยาบาลสิรัินธิรั 
และโรังพยาบาลผู้้�ส้งอ่ายุบางขุนเที่ยน และทั่�ง 3 โครังการันี�เป็น
ส่วันเติ์ม่เต็์ม่ซู่�งกันและกัน ท่ำาใหุ่�การัใหุ่�บรัิการัสุขภาพแบบ New 
Normal ม่ีปรัะสิท่ธิิภาพส้งสุดี ผู้้�ป่วัยไดี�รัับบรัิการัที่�ม่ีคุณภาพ
ม่าต์รัฐ์านโดียไม่่ต์�อ่งเดิีนท่างม่าถ่ีงโรังพยาบาล ชี่วัยอ่ำานวัย
ควัาม่สะดีวัก ไม่่ต์�อ่งเสียเวัลารัอ่คอ่ย ลดีควัาม่เสี�ยงจากโควิัดี-19 
ขณะเดีียวักันก็ลดีควัาม่แอ่อั่ดีที่�โรังพยาบาลอี่กท่างหุ่น่�งดี�วัย” 
พล.ต์.อ่.อั่ศวิัน กล่าวั
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กทม. เปิิดตััว “น้้องสุุขใจ” หุุ่�น้ยน้ต์ัอัจฉริิยะ  
ผู้้้ช่�วยบุุคลากริทางการิแพทย์ภายใน้โริงพยาบุาล
สุั ง กั ด สุำา นั้ ก ก า ริ แ พ ท ย์  พ้ ด ไ ด้ หุ่ ล า ย ภ า ษ า  
พริอ้มความสุามาริถอกีเพยีบุ

นำำ�ร่่อง 5 ร่พ.กทม. 

เปิิดตััวหุ่่่นำยนำต์ั 

“น้ำองสุ่ขใจ”“น้ำองสุ่ขใจ”  

ผู้้้ช่่วยแนำะนำำ�อ�ก�ร่โควิด-19

งานวันคล้้ายวันสถาป็นาสำานกัักัารัแพที่ย์ครับัรัอบั 47 ป็ ีบัรักิัารั
ด้วยใจ ห้่วงใยป็รัะช่าช่น ต้ล้อดรัะยะเวล้าท่ี่�ผู้่านมา สำานักักัารั
แพที่ย์ มุ่งมั�นบัริัห้ารัจัดกัารัรัะบับัให้้บัรัิกัารัที่างกัารัแพที่ย์ในเขต้
พ้�นท่ี่�กัรุังเที่พมห้านครั มค่วามเป็น็เอกัภาพ เพ้�อให้ป้็รัะช่าช่นที่กุัคน 
เข้าถ้งบัริักัารัท่ี่�ด่แล้ะคุ้มค่าท่ี่�สุด พัฒนางานด้านกัารัสาธารัณ์สุข  
ให้้ม่ความเข้มแข็ง แล้ะม่ป็รัะสิที่ธิภาพ พรั้อมก้ัาวผู้่านวิกัฤต้กัารัณ์ ์
ท่ี่�ยากัล้ำาบัากัไป็ได้ โดยให้บ้ัรักิัารัต้รัวจรักััษาพยาบัาล้ สง่เสรัมิสขุภาพ 
แล้ะป็้องกัันโรัค บัรัิห้ารัจัดกัารัรัะบับับัริักัารักัารัแพที่ย์ฉุกัเฉิน  
กัารัจัดกัารัศ้กัษา ฝึกัอบัรัม แล้ะพัฒนาที่างวิช่ากัารัที่างกัารัแพที่ย์
แล้ะกัารัพยาบัาล้ โดยมโ่รังพยาบัาล้ในสงักััดทัี่�งสิ�น 11 แห้ง่ ป็รัะกัอบั
ด้วย 1) โรังพยาบัาล้กัล้าง 2) โรังพยาบัาล้ต้ากัสิน 3) โรังพยาบัาล้
เจรัญิกัรุังป็รัะช่ารักััษ์ 4) โรังพยาบัาล้ห้ล้วงพอ่ที่ว่ศกััดิ� ชุ่ติ้นธโฺรั อุทิี่ศ 
5) โรังพยาบัาล้เวช่กัารุัณ์ย์รััศมิ�  6) โรังพยาบัาล้ล้าดกัรัะบััง
กัรุังเที่พมห้านครั 7) โรังพยาบัาล้รัาช่พพิฒัน ์8) โรังพยาบัาล้สริันิธรั 
9) โรังพยาบัาล้ผู้้ส้ง้อายุบัางขุนเท่ี่ยน 10) โรังพยาบัาล้คล้องสามวา 
11) โรังพยาบัาล้บัางนากัรุังเที่พมห้านครั ซึ่้�งม่จำานวนเต่้ยงผู้้้ป็่วย 
ท่ี่�ให้บ้ัรักิัารักัว่าสองพนักัว่าเต่้ยง

(24 ม.่ค. 64) ณ์ ห้อ้งป็รัะชุ่มพทิี่ยรักััษ์ ช่ั�น 4 อาคารัสำานกัักัารัแพที่ย ์ 
พล.ต์.ท่.โสภณ พิสุท่ธิิวังษ์ รัองผู้้้ว่ารัาช่กัารักัรุังเที่พมห้านครั 
เป็็นป็รัะธานพิธ่เป็ิดงาน 47 ปี แหุ่่งการัสถีาปนาสำานักการัแพท่ย์ 
กรุังเท่พม่หุ่านครั : 47th Digital Health Organization โดยม ่
พญ.วัันท่นีย์ วััฒนะ รัองป็ลั้ดกัรุังเที่พมห้านครั นพ.สุขสันต์์  
กิต์ติ์ศภุกรั ผู้้อ้ำานวยกัารัสำานกัักัารัแพที่ย์ คณ์ะผู้้บ้ัริัห้ารัโรังพยาบัาล้ 
ใ น สั ง กัั ด สำา นั กั กั า รั แ พ ที่ ย์  แ ล้ ะ บุั ค ล้ า กั รั ภ า ย น อ กั สั ง กัั ด
กัรุังเที่พมห้านครั เขา้รัว่มงาน
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พรั�อ่ม่หุ่น่วัยงานสนับสนุน 3 แหุ่่ง 
ปรัะกอ่บดี�วัย 

1 .  ศ้ น ย์ บ รัิ ก า รั ก า รั แ พ ท่ ย์ ฉุ ก เ ฉิ น
กรุังเท่พม่หุ่านครั ห้รั้อ ศ้นย์เอรัาวัณ์ บัรัิห้ารั
จัดกัารัรัะบับับัรัิกัารักัารัแพที่ย์ฉุ กั เฉิน 
ในเขต้กัรุังเที่พมห้านครั เป็็นศ้นย์รัับัแจ้งเห้ตุ้
แล้ะสั�งกัารั ให้้คำาป็รั้กัษาแนะนำาด้านป็ฏิิบััติ้ 
กัารักัารัแพที่ย์ฉุกัเฉิน โท่รั. 1669  เป็็น
ศ้นย์กัล้างป็รัะสานงานแล้ะพัฒนาเครั้อข่าย
เพ้�อสนบััสนนุกัารัป็ฏิิบัติั้กัารัที่างกัารัแพที่ย์ฉกุัเฉนิ ทัี่�งในสถานกัารัณ์์
ป็กัติ้แล้ะกัรัณ์่สาธารัณ์ภัย อุบััติ้เห้ตุ้ อุบััติ้ภัย แล้ะวินาศกัรัรัม 
แล้ะให้้บัรัิกัารั Hotline 1646 สายด่ีวันสุขภาพสำานักการัแพท่ย ์
กรุังเท่พม่หุ่านครั บรัิการัต์ลอ่ดี 24 ชัี�วัโม่ง รัับัต้อบัป็ัญห้าแล้ะ 
ให้ค้ำาป็รัก้ัษาด้านสขุภาพ 

2.  สำานักงานเลขานุการั สำานักการัแพท่ย ์ ด้แล้งานสารับัรัรัณ์
แล้ะธรุักัารัทัี่�วไป็ งานช่ว่ยอำานวยกัารัแล้ะเล้ขานกุัารั งานคล้งั กัารัเงิน 
แล้ะบััญช่่ กัารังบัป็รัะมาณ์ กัารัจัดซึ่้�อจัดจ้าง กัารับัรัิห้ารังานบุัคคล้ 
งานนติิ้กัารัของสำานกัักัารัแพที่ย์ แล้ะงานอ้�นๆ 

3.  สำานักงานพัฒนารัะบบบรัิการัท่างการัแพท่ย์ บัรัิห้ารั
จัดกัารัวางแผู้น จัดที่ำาแผู้นป็ฏิิบัติั้รัาช่กัารัของสำานกัักัารัแพที่ย์ แล้ะ
ควบัคมุ กัำากัับั ติ้ดต้ามกัารัดำาเนนิโครังกัารัพฒันารัะบับัสาธารัณ์สขุ 
กัำาห้นดนโยบัายแล้ะบัริัห้ารัจัดกัารัเก่ั�ยวกัับัห้ลั้กัป็รัะกัันสุขภาพ
ของป็รัะช่าช่นในเขต้กัรุังเที่พมห้านครั พัฒนาบุัคล้ากัรัทัี่�งในแล้ะ
นอกัสังกััดสำานักักัารัแพที่ย์ โดยม่ศ้นย์วิจัยแล้ะแพที่ยศาสต้รัศ้กัษา  
ในกัารัขับัเคล้้�อนที่างกัารัพัฒนา ค้นคว้า วิจัย สรั้างรัะบับัเครั้อข่าย
สาธารัณ์สุขให้้บัรัิกัารัที่างวิช่ากัารั ต้รัวจสอบั วิเครัาะห์้ พิจารัณ์า
โครังกัารัแล้ะผู้ล้งานที่างวิช่ากัารั ค้นคว้าเผู้ยแพรั่ผู้ล้งานที่าง
วิช่ากัารั โดยเฉพาะกัารัส่งเสริัมกัารัศ้กัษารัะดับัอุดมศ้กัษา กัารั
ศ้กัษาต่้อเน้�อง แล้ะกัารัศ้กัษาห้ลั้งป็รัิญญา (Post Graduate) รั่วม
กัับัสถาบัันกัารัศ้กัษารัะดับัอุดมศ้กัษาทัี่�งในกัรุังเที่พมห้านครั แล้ะ
ห้น่วยงานภายนอกั เพ้�อเป็็นกัารัสนับัสนุนกัารัพัฒนาองค์กัรัให้ ้
ก้ัาวไป็อยา่งต่้อเน้�อง แล้ะกัารัสง่เสรัมิความร้ั ้ความเขา้ใจด้านสขุภาพ
คนเม้อง โดยม่ศ้นย์ข้อม้ล้ข่าวสารัความรัอบัร้ั้ด้านสุขภาพสำานักั 
กัารัแพที่ย์ กัรุังเที่พมห้านครั ห้รั้อ MSD Info Literacy Center  
ที่ำาห้น้าท่ี่�ผู้ลิ้ต้ส้� อป็รัะช่าสัมพันธ์ เผู้ยแพร่ัความร้้ัด้านสุขภาพ 
รัวบัรัวมขอ้มล้้ที่างกัารัแพที่ย์แล้ะสาธารัณ์สขุ

ขณ์ะท่ี่�ความก้ัาวห้น้าที่างเที่คโนโล้ย่ม่กัารัพัฒนาอย่างรัวดเรั็ว 
ป็รัะกัอบักัับัสถานกัารัณ์์กัารัแพร่ัรัะบัาดของโรัคติ้ดเช่้� อไวรััส 
COVID-19 ท่ี่�ส่งผู้ล้กัรัะที่บัต่้อทุี่กัวิถ่ช่่วิต้ นำามาซึ่้�งกัารัแพที่ย์วิถ่ให้ม ่
สำานักักัารัแพที่ย์ ได้ยกัรัะดับัพัฒนาบัริักัารัแล้ะกัารัรัักัษาพยาบัาล้
ร้ัป็แบับัให้ม่ ให้้ทัี่นต่้อกัรัะแสเที่คโนโล้ย่สุขภาพ เพ้�อนำาไป็ส้่วิธ่กัารั
ป็ฏิิบััติ้แล้ะกัารับัริักัารัท่ี่�เป็น็เลิ้ศ พร้ัอมเปิ็ดโอกัาสให้บุ้ัคล้ากัรัมค่วาม
ก้ัาวห้นา้ต้ามสายงาน แล้ะได้รัับักัารัพัฒนาต้ามแผู้นอย่างเสมอภาค 
ขยายเครัอ้ข่ายความร่ัวมมอ้ด้านกัารัแพที่ย์แล้ะสาธารัณ์สุข ผู้ลั้กัดัน 
โรังพยาบัาล้ทุี่กัรัะดับัให้้เป็็นสถาบัันร่ัวมสอนผู้ลิ้ต้บััณ์ฑิิต้แพที่ย์ 
สนับัสนุนกัารัวิจัยแล้ะนวัต้กัรัรัม ท่ี่�สามารัถยกัรัะดับัคุณ์ภาพ 
กัารัรัักัษาแล้ะกัารัให้้บัรัิกัารัป็รัะช่าช่น พัฒนาส่้องค์กัรัดิจิทัี่ล้ 
เต็้มร้ัป็แบับัด้วยรัะบับัเที่คโนโล้ย่สารัสนเที่ศเพ้�อสนับัสนุนกัารัให้้
บัรักิัารัแล้ะกัารับัรัหิ้ารังานท่ี่�มป่็รัะสทิี่ธภิาพ

ต้ล้อดเวล้า 47 ป็ีท่ี่�ผู้่านมา สำานักักัารัแพที่ย์ภาคภ้มิใจท่ี่�ได้ 
ม่บัที่บัาที่สำาคัญในกัารัขับัเคล้้�อนกัารัให้้บัรัิกัารัสุขภาพป็รัะช่าช่น 
ทัี่�งภายในแล้ะภายนอกัโรังพยาบัาล้ เพ้�อสร้ัางความเช่้�อมั�นทัี่�งในด้าน 
กัารัรัักัษาพยาบัาล้ กัารัควบัคุมแล้ะป็้องกัันโรัค กัารัสรั้างเสรัิม 
สุขภาพแล้ะฟื้้� นฟื้้สภาพ ต้ล้อดจนกัารัพัฒนารัะบับักัารัให้้บัรัิกัารั
สาธารัณ์สขุ ซึ่้�งเรัายงัคงเดินห้นา้ต่้อไป็ส้อ่นาคต้ เพ้�อเป็น็กัำาลั้งสำาคัญ 
ในกัารั ยกริะดับุคุณภาพช่ีวิตัใหุ่้ปิริะช่าช่น้มีสุุขภาพดีได้ 
อย�างยั�งยืน้ และเริาพริ้อมแล้วที�จะก้าวไปิสุ้�ปีิที� 48 ใน้การิ 
เป็ิน้องค์กริที�ใหุ่บุ้ริกิาริด้าน้การิแพทยดิ์จิทัลเต็ัมร้ิปิแบุบุ
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(1 ม่.ค. 64) เวล้า 10.00 น. : พล.ต์.อ่.อั่ศวิัน ขวััญเม่ือ่ง ผู้้�ว่ัา
รัาชีการักรุังเท่พม่หุ่านครั ต้รัวจเย่�ยมกัารัฉ่ดวัคซึ่่นป็้องกัันโควิด-19  
ให้้แก่ัผู้้้บัรัิห้ารักัรุังเที่พมห้านครั เพ้�อสรั้างความมั�นใจด้านความ
ป็ล้อดภัยแก่ัป็รัะช่าช่น โดยในส่วนของผู้้้บัรัิห้ารักัรุังเที่พมห้านครั 
ท่ี่�เข้ารัับักัารัฉ่ดวัคซึ่่นในวันน่� ป็รัะกัอบัด้วย พญ.วัันท่นีย์ วััฒนะ  
รัองป็ลั้ดกัรุังเที่พมห้านครั นพ.สุขสันต์์ กิต์ติ์ศุภกรั ผู้้้อำานวยกัารั
สำานักักัารัแพที่ย์ พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรัือ่งแสง รัองผู้้้อำานวยกัารั
สำานักักัารัแพที่ย์ นพ.ศุภรััชี สุวััฒนพิม่พ์ ผู้้้อำานวยกัารัโรังพยาบัาล้
ผู้้้ส้งอายุบัางขุนเท่ี่ยน โดยม่ผู้้้บัรัิห้ารักัรุังเที่พมห้านครั ผู้้้บัรัิห้ารั
สำานักักัารัแพที่ย์ ผู้้้บัรัิห้ารัโรังพยาบัาล้ผู้้้ส้งอายุบัางขุนเท่ี่ยน แล้ะ 
ผู้้้เก่ั�ยวข้องรั่วมต้รัวจเย่�ยม ณ์ บัรัิเวณ์โถงช่ั�น 1 อาคารัผู้้้ป็่วยนอกั  
โรังพยาบัาล้ผู้้ส้ง้อายุบัางขุนเท่ี่ยน เขต้บัางขุนเท่ี่ยน

กทม.กทม. ฉีีดวััคซีีนวัันแรกฉีีดวััคซีีนวัันแรก
ให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ให้้บุุคลากรทางการแพทย์์

สร้างควัามมั�นใจในควัามปลอดภััยสร้างควัามมั�นใจในควัามปลอดภััย
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ผู้้ว่้ารัาช่กัารักัรุังเที่พมห้านครั เป็ดิเผู้ยว่า วันน่�กัรุังเที่พมห้านครั
เรัิ�มฉ่ดวัคซึ่่นป็้องกััน COVID–19 ให้้แก่ับุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์
กัรุังเที่พมห้านครั จำานวน 3 โรังพยาบัาล้ ป็รัะกัอบัด้วย โรังพยาบัาล้
ผู้้ส้ง้อายุบัางขุนเท่ี่ยน จำานวน 30 รัาย โรังพยาบัาล้ห้ล้วงพอ่ที่ว่ศกััดิ� 
ชุ่ติ้นฺธโรั อุทิี่ศ จำานวน 50 รัาย แล้ะโรังพยาบัาล้รัาช่พิพัฒน ์
จำานวน 50 รัาย รัวมจำานวน 130 รัาย รัวมทัี่�งโรังพยาบัาล้เอกัช่น 
อ่กัจำานวน 13 แห้่ง เพ้�อเฝ้าสังเกัต้อากัารั ห้ากัม่อากัารัท่ี่�ไม่พ้ง
ป็รัะสงค์จะสามารัถให้้กัารัด้แล้ได้อย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ ต่้อจากันั�นจะให้้
บัรักิัารัฉด่วัคซึ่น่แก่ักัลุ่้มเป็า้ห้มายอ้�นๆ ในสัป็ดาห้ต่์้อๆ ไป็ โดยภายใน
สัป็ดาห้์น่�จะฉ่ดวัคซึ่่นให้้แก่ับุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์ท่ี่�อย้่ใน 6 พ้�นท่ี่�
เขต้ท่ี่�เช่้�อมต่้อจังห้วัดสมทุี่รัสาครัให้ค้รับัถ้วนรัวมจำานวน 3,700 รัาย 
สำาห้รัับัสัป็ดาห้์ท่ี่�  2 จะฉ่ดวัคซึ่่นให้้แก่ัอาสาสมัครัสาธารัณ์สุข
กัรุังเที่พมห้านครั (อสส.) แล้ะเจ้าห้น้าท่ี่�ท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับักัารัควบัคุม
โรัคโควิด-19 ท่ี่�มโ่อกัาสสมัผู้สัผู้้ป้็ว่ย สว่นสปั็ดาห้ท่์ี่� 3 จะฉด่วัคซึ่น่ให้้
แก่ักัลุ้่มผู้้ป้็ว่ยเรั้�อรังั 7 กัลุ่้มโรัคเส่�ยง ค้อ 1. โรัคที่างเดินห้ายใจเร้ั�อรังั
รุันแรัง 2. โรัคห้วัใจแล้ะห้ล้อดเล้้อด 3. โรัคห้ล้อดเล้้อดสมอง 4. โรัคไต้ 
เรั้�อรััง 5. โรัคมะเรั็งทีุ่กัช่นิดท่ี่�อย้่รัะห้ว่างเคม่บัำาบััด รัังส่บัำาบััดแล้ะ

ภม้คิุ้มกัันบัำาบัดั 6. โรัคเบัาห้วาน 7. โรัคอ้วน ท่ี่�มอ่ายุ 18 - 59 ป็ ีแล้ะ
สัป็ดาห์้ท่ี่� 4 จะฉ่ดวัคซึ่่นให้้แก่ัป็รัะช่าช่นทัี่�วไป็แล้ะแรังงานท่ี่�ม่อายุ 
18 - 59 ป็ ีโดยสามารัถล้งที่ะเบัย่นผู้า่นแอป็พลิ้เคช่ั�น “หุ่ม่อ่พรั�อ่ม่” 
ส่วนป็รัะช่าช่นท่ี่�ไม่สะดวกัห้รั้อไม่สามารัถล้งที่ะเบั่ยนผู่้านแอป็ 
พลิ้เคช่ั�น “หุ่ม่อ่พรั�อ่ม่” สามารัถสอบัถามขอ้มล้้ห้รัอ้ล้งที่ะเบัย่นได้ท่ี่�
ศ้นย์บัรัิกัารัสาธารัณ์สุขใกัล้้บั้าน ทัี่�งน่�รััฐบัาล้ได้จัดสรัรัวัคซึ่่นป็้องกััน 
COVID-19 ให้้กัรุังเที่พมห้านครัในเบั้�องต้้นซึ่้�งเป็็นวัคซึ่่นของบัรัิษัที่ 
SINOVAC จำานวน 66,000 โดส สามารัถฉ่ดได้จำานวน 33,000 รัาย 
โดยจะที่ำากัารัฉด่ให้แ้ล้้วเสรัจ็ป็รัะมาณ์สปั็ดาห้ท่์ี่� 3 ของเด้อน ม.่ค. 64 
จากันั�นป็รัะมาณ์สัป็ดาห้ท่์ี่� 4 ของเด้อน รัฐับัาล้จะได้รับััวัคซึ่น่เพิ�มอ่กั 
800,000 โดส กัรุังเที่พมห้านครัจะได้รับััวัคซึ่น่เพิ�มเติ้มอ่กั 30% จากั
จำานวนดังกัล่้าว เพ้�อนำามาบัรักิัารัฉด่แก่ับุัคล้ากัรัแล้ะป็รัะช่าช่น กัที่ม. 
ขอให้้ป็รัะช่าช่นทีุ่กัคนมั�นใจในความป็ล้อดภัย แล้ะป็รัะสิที่ธิภาพ
ของวัคซึ่่นโดยคาดห้วังว่าพ่�น้องป็รัะช่าช่นจะได้รัับับัรัิกัารัฉ่ดวัคซึ่่น
ด้วยความสะดวกั รัวดเร็ัว ป็ล้อดภัย มป่็รัะสทิี่ธภิาพ แล้ะเป็น็ไป็ต้าม
มาต้รัฐานที่างกัารัแพที่ย ์ป็ล้อดภัยจากัโรัคติ้ดเช้่�อ COVID–19 ต่้อไป็

ในวันเด่ยวกัันน่� พล.ต์.ท่.โสภณ พิสุท่ธิิวังษ์ รัองผู้้้ว่ารัาช่กัารั
กัรุังเที่พมห้านครั ต้รัวจเย่�ยมกัารัฉ่ดวัคซึ่่นป็้องกัันโรัคโควิด-19  
ณ์ โรังพยาบัาล้ห้ล้วงพ่อที่ว่ศักัดิ� ชุ่ติ้นฺธโรั อุทิี่ศ เขต้ห้นองแขม  
โดยวันน่�ได้เรัิ�มฉ่ดวัคซึ่่นป็้องกัันโรัคโควิด-19 ย่�ห้้อ Sinovac ให้้แกั่
บุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์ท่ี่�ม่อายุ 18 - 59 ป็ี ซึ่้�งต้้องฉ่ดวัคซึ่่นทัี่�งห้มด  
2 เข็ม โดยเข็มท่ี่� 2 จะห้า่งจากัเข็มแรักั เป็น็เวล้า 3 สัป็ดาห้ ์สำาห้รัับั
กัลุ้ม่เป็า้ห้มาย ได้แก่ั บุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย ์กัลุ้ม่คนไขก้ัลุ้ม่เส่�ยงอายุ 
18 - 59 ป็ี ท่ี่�ม่โรัคป็รัะจำาตั้วเรั้�อรััง ส่วนกัลุ้่มคนไข้ท่ี่�ม่อายุมากักัว่า  
60 ป็ ีจะฉด่วัคซึ่น่ Astrazeneca



10 แวัดีวังวิัชีาการั

วันท่ี่� 23 ธันวาคม 2563 เวล้า 09.00 น. สำานักักัารัแพที่ย์ 
กัรุังเที่พมห้านครั จัดกัารัอบัรัมที่างวิช่ากัารั ความรั่วมม้อ
รัะห้ว่างสำานักักัารัแพที่ย์แล้ะสมาคมโรังพยาบัาล้เอกัช่นเรั้� อง  
กัารัป็้องกัันกัารัติ้ดเช้่�อในสถานกัารัณ์์กัารัแพร่ัรัะบัาดของไวรััส
โคโรันา 2019 (COVID–19) สำาห้รัับับุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์  
ได้รัับัเก่ัยรัติ้จากั พญ.วัันท่นีย์ วััฒนะ รัองป็ลั้ดกัรุังเที่พมห้านครั  
เป็็นป็รัะธานในพิธ่ เป็ิดกัารัอบัรัมครัั� งน่�  โดยม่  นพ.สุขสันต์์  
กิต์ติ์ศภุกรั ผู้้อ้ำานวยกัารัสำานกัักัารัแพที่ย์ กัล่้าวรัายงานวัต้ถปุ็รัะสงค์
ของงาน พร้ัอมด้วยคณ์ะผู้้บ้ัริัห้ารัสำานกัักัารัแพที่ย์ กัรุังเที่พมห้านครั 
ท่ี่านวิที่ยากัรั แล้ะผู้้อ้บัรัมเขา้ร่ัวมพธิเ่ป็ดิในครัั�งน่�

การัอ่บรัม่ท่างวิัชีาการั ควัาม่รัว่ัม่ม่อื่รัะหุ่ว่ัาง
สำานักการิแพทย์์ และ สมาคมโริงพย์าบาลเอกชน 

เริ่�องการิป้องกันการิติิดเช่�อในสถานการิณ์การิแพริร่ิะบาด COVID-19
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ส้บัเน้�องจากักัารัพบับุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์ ในสถานท่ี่�กัักักััน
โรัคแห้่งรััฐที่างเล้้อกั ห้รั้อ ASQ ในพ้�นท่ี่�กัรุังเที่พมห้านครั ติ้ดเช่้�อ
ไวรััสโคโรันา 2019 (COVID–19) ล่้าสุด จำานวน 7 รัาย (ข้อม้ล้ ณ์  
วันท่ี่�  14 ธันวาคม 2563) นั�น ที่ำาให้้ที่างกัรุังเที่พมห้านครั 
ม่ความจำาเป็็นต้้องกัลั้บัมาที่บัที่วนมาต้รักัารักัารัป็ฏิิบััติ้งานของ
บุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์ ให้้ม่มาต้รัฐานต้ามห้ลั้กัเกัณ์ฑ์ิแล้ะแนวที่าง  
กัารัควบัคุมป็้องกัันโรัคต้ามท่ี่�กัรัะที่รัวงสาธารัณ์สุขกัำาห้นด  
ไม่ว่าจะเป็็นด้านบุัคล้ากัรั เวช่ภัณ์ฑ์ิ แล้ะอุป็กัรัณ์์ป็้องกัันอันต้รัาย
ส่วนบุัคคล้ต่้างๆ ซึ่้�งบุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์จะต้้องม่ความต้รัะห้นักั 
แล้ะป็ฏิิบััติ้ต้ามอย่างเครั่งครััด ไม่ว่าจะเป็็นกัารัเข้าไป็ต้รัวจป็รัะเมิน 
คัดกัรัองห้รั้อรัักัษาผู้้้ป็่วยจะต้้องม่ความเข้มงวดเรั้�องกัารัสวมใส่
อุป็กัรัณ์ป์็อ้งกัันรัา่งกัายก่ัอนเขา้ไป็ต้รัวจเย่�ยมห้รัอ้ที่ำาห้ตั้ถกัารัรัวมถ้ง 
กัรัะบัวนกัารัเคล้้�อนย้ายผู้้้ป็่วยแล้ะวิธ่กัารัให้้บัรัิกัารัผู้้้ป็่วยโดยให้ ้
เจ้าห้น้าท่ี่�เข้าไป็สัมผู้ัสกัับัผู้้้ป็่วยน้อยท่ี่�สุด โดยอาจจะใช้่รัะบับั 
กัารัส้�อสารัที่างไกัล้ให้เ้กิัดป็รัะโยช่นส์ง้สดุ เป็น็ต้้น
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โดียโดีย    นพ.คม่ชีติ์ ชีวันัสพรันพ.คม่ชีติ์ ชีวันัสพรั  
  หัวัหัน้้ากลุ่่�มงาน้บริกิาริการิแพทย์ฉ่์ุกเฉุนิ้ ศูนู้ย์เ์อริาวัณหัวัหัน้้ากลุ่่�มงาน้บริกิาริการิแพทย์ฉ่์ุกเฉุนิ้ ศูนู้ย์เ์อริาวัณ

  น.ส.วัรัยิา สขุยานุดิีษฐ์น.ส.วัรัยิา สขุยานุดิีษฐ์  
 น้กัวิชาการิสาธาริณสข่ น้กัวิชาการิสาธาริณสข่

24 ช่ั่�วโมง24 ช่ั่�วโมง
การแพทย์์ฉุุกเฉิุน การแพทย์์ฉุุกเฉิุน 
“ระบบบริการการแพทย์์ฉุุกเฉิุน“ระบบบริการการแพทย์์ฉุุกเฉิุน
  กรุงเทพมหานคร”  กรุงเทพมหานคร”

24 ชีั�วัโม่งการัแพท่ยฉุ์กเฉิน

เรัื�อ่งฉุกเฉิน ไม่ม่ใครัต้้องกัารัให้้เกิัดข้�น แต่้ก็ัไม่สามารัถเล่้�ยงได้ 
โดยเฉพาะเรั้�องเก่ั�ยวกัับัสุขภาพต่้าง ๆ แต่้ห้ากัเกิัดเห้ต้ฉุกุัเฉินข้�นจรังิ 
ใครัจะเป็็นคนท่ี่�คอยด้แล้ สำานักการัแพท่ย์ กรุังเท่พม่หุ่านครั 
เหุ่็นควัาม่สำาคัญต่์อ่การัดี้แลผู้้�ป่วัยฉุกเฉิน จ้งได้ให้้ศ้นย์บัริักัารั 
กัารัแพที่ย์ฉุกัเฉินกัรุังเที่พมห้านครั (ศน้ย์เอรัาวัณ์) ที่ำาห้น้าท่ี่�รัับัแจ้ง 
เห้ตุ้เจ็บัป็่วยฉุกัเฉินแล้ะป็รัะสานงานไป็ยังห้น่วยงานต่้างๆ ท่ี่�อย้่
ใกัล้้เค่ยงผู้้้ป็่วย ส่งท่ี่มป็ฏิิบััติ้กัารักัารัแพที่ย์ฉุกัเฉินเข้าไป็ให้้กัารั 
ช่่วยเห้ล้้อด้แล้รัักัษาพยาบัาล้ แล้ะนำาส่งผู้้้ เจ็บัป็่วยฉุกัเฉินนั�น 
ไป็ยังสถานพยาบัาล้ท่ี่�เห้มาะสมต่้อไป็ ภายใต้้ “รัะบบบรัิการั 
การัแพท่ยฉุ์กเฉินกรุังเท่พม่หุ่านครั” ซึ่้�งที่ำาห้นา้ท่ี่�ต้ล้อดทัี่�ง 24 ช่ั�วโมง 
เห้ต้ฉุกุัเฉนิต่้าง ๆ  อาจรุันแรังวิกัฤต้ เช่น่ ภาวะห้วัใจห้ยุดเต้้น ท่ี่านมเ่วล้า 
เพ่ยงแค่ 4 นาท่ี่เท่ี่านั�น ท่ี่�จะช่่วยช่่วิต้ผู้้้ป็่วยด้วยกัารัที่ำาป็ั� มห้ัวใจ  
กัารัป็รัะสานงานต้้องเป็็นไป็อย่างรัวดเรั็วแล้ะครัอบัคลุ้มทัี่�วถ้ง  
เพ้�อให้ผู้้้ป้็ว่ยฉกุัเฉนิได้รับัักัารัดแ้ล้รักััษาอย่างทัี่นท่ี่วงท่ี่ เพ้�อล้ดอัต้รัา
กัารัเสย่ช่วิ่ต้แล้ะความพิกัารัจากักัารัเจ็บัป็ว่ยฉกุัเฉนิ
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สำาห้รับััผู้้ท่้ี่�พบัเห้ตุ้ฉกุัเฉนิสามารัถโที่รัแจ้งเห้ตุ้มายงั ศน้ยบ์รักิารั
การัแพท่ย์ฉุกเฉินกรุังเท่พม่หุ่านครั (ศ้นย์เอ่รัาวััณ) ผู้่านสายด่ีวัน  
1669 ไดี�ต์ลอ่ดี 24 ชัี�วัโม่ง โดยเต้รั่ยมข้อม้ล้ท่ี่�จำาเป็็นค้อ ท่ี่�อย่้ 
ท่ี่�จะให้้ไป็รัับัผู้้้ป็่วยฉุกัเฉิน ห้รั้อจุดสังเกัต้เพ้�อให้้รัถพยาบัาล้ง่าย 
ต่้อกัารัเข้าถ้งตั้วผู้้้ป็่วย ห้มายเล้ขโที่รัศัพท์ี่ท่ี่�ติ้ดต่้อได้แล้ะอากัารั 
ของผู้้้ป็่วยฉุกัเฉิน ห้ลั้งจากัท่ี่�โที่รัแจ้งเห้ตุ้แล้้ว ผู้้้ท่ี่�พบัเห้ตุ้ควรัจะอย่้ 
ใกัล้้ช่ิดผู้้้ป็่วยเพ้�อสังเกัต้อากัารัห้ากัผู้้้ป็่วยม่อากัารัเป็ล่้�ยนแป็ล้ง  
ควัรัโท่รัแจ�งกลับที่�สายด่ีวัน 1669 อี่กครัั�งทั่นที่ แล้ะรัะห้ว่างรัอท่ี่ม
ป็ฏิิบััติ้กัารักัารัแพที่ย์ฉุกัเฉินควรัที่ำาสายโที่รัศัพท์ี่ให้้ว่าง เพ้�อให้้ท่ี่ม
ป็ฏิิบัติั้กัารักัารัแพที่ย์ฉกุัเฉนิสามารัถติ้ดต่้อได้อย่างรัวดเร็ัว

แม้ว่าบัรัิกัารักัารัแพที่ย์ฉุกัเฉินกัรุังเที่พมห้านครั (ศ้นย์เอรัาวัณ์) 
จะจัดเต้รัย่มบัรักิัารัไว้รัองรับััต้ล้อด 24 ช่ั�วโมง ก็ัต้าม ห้ากัป็รัะช่าช่น
ช่่วยในกัารัแจ้งเห้ตุ้ท่ี่�เห้มาะสมจะเป็็นกัารัเพิ�มป็รัะสิที่ธิภาพแล้ะ
ป็รัะสิที่ธิผู้ล้ในกัารัรัักัษาให้้ผู้้้ป็่วยฉุกัเฉินได้ม่โอกัาสได้รัับัความ
ป็ล้อดภัยเพิ�มข้�น รัวมถ้งห้ากัท่ี่านเป็็นผู้้้ท่ี่�พบัเห็้นรัถพยาบัาล้  
ซึ่้�งออกัป็ฏิิบััติ้ห้นา้ท่ี่� เพยีงท่่านรัว่ัม่เปิดีท่างใหุ่�รัถีพยาบาล ท่่านก็จะ
เปน็สว่ันหุ่น่�งที่�ชีว่ัยใหุ่�ผู้้�ปว่ัยฉุกเฉินม่โีอ่กาสในการัรัอ่ดีชีวิีัต์เพิ�ม่ข่�น

โปิรดิหล์กู้ทางให�รถีพยาบาล์เจ็ับปิว่ิยฉุุกูเฉิุน

 สายด่ิวิน  

1669 
ไดี�ต์ลอ่ดี 24 ชีั�วัโม่ง

 สายด่ิวิน  

1669 
ไดี�ต์ลอ่ดี 24 ชีั�วัโม่ง



14 เรัื�อ่งเล่าสรั�างพลัง

ขณะเต์รัียม่อุ่ปกรัณ์ เต์รัียม่ชุีดีเพื�อ่ผู้่าตั์ดีคนไข�ไส�ติ์�งแต์ก  
ซู่�งไม่ม่่ผีู้ลต์รัวัจ COVID ม่าก่อ่น บรัเิวัณหุ่�อ่งผู้า่ตั์ดีชีนิดีควัาม่ดัีนลบ 
(Negative Pressure)

เส่ยงโที่รัศัพท์ี่ดังข้�น ห้ลั้งจากัรัับัสาย เส่ยงห้ญิงสาวป็ล้ายสาย
แจ้งอย่างรัวดเรั็ว “คุณหุ่ม่อ่ใช่ีม่ั�ยคะ ม่ีเคสขอ่ปรั่กษาศัลยกรัรัม่ 
นะคะ” “เคสปอ่ดีอั่กเสบจากเชีื�อ่ COVID ที่�เพิ�งย�ายลงม่า ICU  
ม่ติี์ดีเชีื�อ่ในกรัะแสเลือ่ดี ไดี�ท่ำาเอ่กซูเรัย์ปอ่ดีซูำาไป แพท่ย์เจ�าขอ่งไข� 
สงสัยม่ีลำาไส�ท่ะลุ ขอ่ปรั่กษาค่ะ”  ผู้มต้อบัทัี่นท่ี่ “ครัับ ขอ่ดี้ร้ัป
เอ่กซูเรัย์ก่อ่นครัับ เด๋ีวัโท่รักลับ” ม่เส่ยงดังข้�นในใจเห้ม้อนล้ะครั
นำาเน่า “ชีิปหุ่ายแล�วักร้ั” แล้้วก็ัรั่บัเป็ิดคอม เข้าโป็รัแกัรัมภาพ 
เอกัซึ่เรัย์ด้ทัี่นท่ี่ สารัภาพต้ามต้รัง ด้ก่ั�ท่ี่ ก็ัน่าจะเป็็นลั้กัษณ์ะของ 
ล้ำาไส้ที่ะลุ้นั�นแห้ล้ะ แต่้ในใจมันยังรัับัไม่ได้กัับัสิ�งท่ี่�จะต้ามมา  
เล้ยพ้ดกัับัตั้วเอง “ลม่รัั�วัที่�เหุ่็น ม่ันอ่ย้่ดี�านซู�าย ข�างเดีียวันะ  
อ่าจไม่ใ่ชีล่ำาไส�ท่ะลก็ุไดี�นะ”

ห้ันมาด้โที่รัศัพท์ี่ อ่�าวั!!! 
ห้ ม อ เ อ กั ซึ่ เ รั ย์ โ ที่ รั ม า  ค ง
ไม่ใช่่เรั้� องด่แน่ “ครัับพี� ม่ีไรั
ป่าวัคับ” “เคสปอ่ดีอั่กเสบ 
COVID ที่�เรัาคุยกันเม่ื� อ่เชี�า  
เหุ่ม่อื่นม่ลีำาไส�ท่ะลุเลย ม่ลีม่รัั�วั
อ่ย้ใ่นช่ีอ่งท่�อ่ง ที่� ICU ส่งภาพ
ม่าใหุ่�พี�ดี้ พี�ว่ัาม่ันคล�ายม่ากๆ 
เลยนะ ลอ่งใหุ่�ท่ำาเอ่กซูเรัย ์
ท่่านั�ง ซูำาดีอี้่กที่ ดีีม่ะ” ผู้มต้อบั
ทัี่นท่ี่ผู้่านไขสันห้ลั้ง “ดีีคับพี�  
เด๋ีวัผู้ม่โท่รัไปบอ่กที่�  ICU” 
แอบัร้้ัส้กัว่า ทีุ่กัคนคิดเห้ม้อน
กัันว่า “ใชี่” แต่้ก็ัคงห้่วงเรัา 
ห้่วงเพ้�อนรั่วมงาน เล้ยต้้องเอา
ให้ช้่วัรั์

DiaryDiary
ชีีวิิตค่ำำ��คื่ำนหน่�ง

ณ ค่ำลองส�น
นายแพทยค์งพล ต้ั้�งปนิธานดีีนายแพทยค์งพล ต้ั้�งปนิธานดีี
ศัลัยแพทย์ โรงพยาบาลตากสินิศัลัยแพทย์ โรงพยาบาลตากสินิ

ผู้มรั่บัโที่รักัลั้บัไป็ท่ี่�  ICU “ฝากใส่สายกรัะเพาะอ่าหุ่ารั 
ต่์อ่ลงถีุง แล�วัท่ำาเอ่กซูเรัย์ซูำา ท่่านั�งใหุ่�หุ่น่อ่ยคับ ถี�าม่ีลม่รัั�วัจรัิง  
ต์�อ่งผู้่าตั์ดีครับั” จากันั�นผู้มเรั่ยกัแพที่ย์ฝกึัห้ัดเฉพาะที่างศัล้ยกัรัรัม 
มารับััร้ัช้่ะต้ากัรัรัมด้วยกััน ก่ัอนแต่้งชุ่ด PPE แบับัเด็กัๆ ค้อ ห้นา้กัากั
ช่นิด N95, แว่นกัันเล้้อดกัรัะเด็น, Face Shield, ชุ่ดกัันนำา แล้ะใส่
ถุงคลุ้มขา ไป็ที่ำาผู้่าตั้ดไส้ติ้�งแต้กัรัะห้ว่างผู้่าตั้ด บัอกัคนอ้�นๆ ในท่ี่ม 
“คิดีซูะว่ัาผู้่าตั์ดีเคสนี�เป็นซู�อ่ม่ใหุ่ญ่สำาหุ่รับัการัผู้่าตั์ดี COVID นะ 
ม่อี่ะไรัจะไดี�ไม่พ่ลาดี เตื์อ่นผู้ม่ดี�วัยนะ ลืม่ขั�นต์อ่นไหุ่น ต์อ่นใสหุ่่รัอื่
ถีอ่ดีชุีดี” ห้ลั้งเสรัจ็เคส พบัขอ้ผู้ดิพล้าดต่้างๆ นานา ล้้มของท่ี่�จำาเป็น็
รัะห้ว่างผู้่าตั้ด นำายาล้้างม้อห้มด พ่�พยาบัาล้ก็ัจัดแจงแก้ัไขอย่างไว 
โดยท่ี่�ผู้มยังไม่ได้แจ้งข่าวเรั้�องเคสต่้อไป็เล้ยแต่้ทีุ่กัคนร้้ัส้กัแป็ล้กัใจ
ว่าที่ำาไมผู้มถามรัายล้ะเอ่ยดกัารัใช่ชุ้่ดแล้ะอุป็กัรัณ์ป์็อ้งกัันในกัารัเขา้
ผู้า่ตั้ดล้ะเอ่ยดมากั

“เวลาเป็็นของมีีค่่า อยากทำำาอะไร รีบทำำานะค่รับ ก่อนทีำ�จะสายเกินไป็”“เวลาเป็็นของมีีค่่า อยากทำำาอะไร รีบทำำานะค่รับ ก่อนทีำ�จะสายเกินไป็”
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ไม่นานเกิันรัอ เส่ยงโที่รัศัพท์ี่ดังข้�น “คุณหุ่ม่อ่คะ ท่ำาเอ่กซูเรัย์
เสรั็จแล�วันะคะ” ผู้มรั่บัไป็ด้ท่ี่�ห้น้าจอคอมพิวเต้อรั์ กัดเป็ิดด้ภาพ
ทัี่นท่ี่ ในใจคิด “ท่ำาไม่ Mouse ในม่อื่ม่นัสั�นๆ วัะ” “เชีี�ยยยยยยยย 
ยยยยยย ยกัษ์ยาวัม่าก” 

“ถี�าคนไข�เป็นล้กโป่ง คงจะลอ่ยติ์ดีเพดีาน ICU ไปแล�วั  
ไม่ม่่ที่างเลือ่ก ต์�อ่งผู้า่ตั์ดีเท่่านั�น”

ผู้มแจ้งข่าวแก่ัผู้้ร้ั่วมงาน พยาบัาล้ห้อ้งผู้า่ตั้ด พยาบัาล้ดมยาให้้
เต้รั่ยมตั้ว โที่รัแจ้ง ICU ให้้ป็รัะสานห้น่วยควบัคุมกัารัติ้ดเช่้�อ แล้้ว
ผู้มก็ัเดินไป็ท่ี่� ICU เพ้�อคุยกัับัญาติ้คนไข้ที่างโที่รัศัพท์ี่แล้ะเข่ยน 
คำาสั�งกัารัรักััษาผู้า่ตั้ด

ขณะนั�นร้ั� ส่กเหุ่ม่ือ่นกำาลังจะไปอ่อ่กรับ.. .โท่รัหุ่าหุ่ม่อ่ 
โรัคติ์ดีเชีื�อ่ เผู้ื�อ่จะม่ีคำาแนะนำาอ่ะไรัใหุ่�...โท่รัหุ่าภรัรัยา สั�งเสีย 
เอ่�ย!!!! บอ่กข่าวัใหุ่�ท่รัาบ กัลั้บัเข้าห้้องผู้่าตั้ด โที่รัคุยกัับัอ่กัห้ล้าย
คนมากัมาย ม่คนส่งข้อความที่าง line ให้้กัำาลั้งใจห้ล้ายคนจนผู้ม
คิดไป็ว่า เรัาจะไม่ได้เจอพวกัเขาอ่กัแล้้วห้รัอ !!! “กร้ักำาลังจะไป
รับจรัิงๆ ใชี่ม่ั�ยเนี�ย” ผู้มคุยป็รั้กัษากัับัห้มอดมยาว่า เรัาจะใส่ชุ่ด 
ห้วันกัับันิอวกัาศ (PAPR) ผู้า่ตั้ดกัันด่รัป้็า่ว สดุท้ี่ายก็ัสรุัป็กัันว่า ไมเ่อา
ด่กัว่าเพรัาะเรัาจะผู่้าตั้ดในห้้องผู่้าตั้ดช่นิดความดันล้บั (Negative 
Pressure) อย้่แล้้ว แล้ะกัารัถอดค่อนข้างยากัล้ำาบัากั ต้้องม่คนมา
ช่่วย เส่�ยงต่้อกัารัป็นเป็้� อนโดยไมร้่ัตั้้วมากั

ห้ลั้งจากันั�นทีุ่กัคนในท่ี่มผู้่าตั้ด ห้มอดมยา พยาบัาล้ดมยา 
พยาบัาล้ห้้องผู่้าตั้ด เวรัต้รัวจกัารัพยาบัาล้ เจ้าห้น้าท่ี่�เวรัห้้องผู่้าตั้ด 
ก็ัมา กัองรัวมกัันอย้ท่่ี่�ห้อ้งผู้า่ตั้ด Negative Pressure ซึ่กััซ้ึ่อมขั�นต้อน 
ใสแ่ล้ะถอดอุป็กัรัณ์เ์ครั้�องแต่้งกัายกัันเต็้มท่ี่� เพ้�อรัอเวล้าท่ี่�จะมาถ้ง

“คนไข�ม่าแล�วั” เส่ยงแว่วดังมาแต่้ไกัล้ ทีุ่กัคนสล้ายตั้วอย่าง
รัวดเรัว็ คนไขอ้ย้บ่ันรัถเต่้ยงนอนท่ี่�ถก้ัคล้มุด้วย Transfer Negative 
Pressure Capsule ถก้ัพาเขา้ห้อ้งอย่างรัวดเร็ัว ผู้มยังคงนั�งรัอให้ท่้ี่ม
วิสัญญ่ใส่ท่ี่อช่่วยห้ายใจให้้เรั่ยบัรั้อยก่ัอน จ้งค่อยต้ามเข้าไป็ ในใจ
คิดอย่างเด่ยว

“ขอ่ใหุ่�เป็นแผู้ลกรัะเพาะอ่าหุ่ารัหุ่รัือ่ลำาไส�ท่ะลุนะ ถี�าเป็น
ม่ะเรัง็ลำาไส�แต์กท่ะล ุแล�วัผู้า่ตั์ดีในชุีดีแบบนี� กร้ัต์ายแน่ !!!!”

ชีีวิิตค่ำำ��คื่ำนหน่�ง
ณ ค่ำลองส�น

สุดท้ี่ายก็ัถ้งเวล้า ผู้มล้้างม้อเข้าผู้่าตั้ด สวมชุ่ดผู้่าตั้ดป็ล้อดเช้่�อ
กัันนำาทัี่บัอ่กั 1 ช่ั�น จัดถุงม้อป็ล้อดเช่้�อสวมทัี่บัไป็อ่กั 3 ค้่ “เป็น  
Duodenal Perforation” ผู้มแจ้งที่กุัคนในท่ี่มเพ้�อคล้ายความกัดดัน 
เพรัาะเป็็นแผู้ล้ท่ี่�ล้ำาไส้ที่ะลุ้ต้ามท่ี่�คาดไว้ เวล้าผู้่านไป็ ภายในห้้อง
เง่ยบัสงัด แมก้ัารัผู้า่ตั้ดจะไมไ่ด้ซึ่บััซึ่อ้นมากัมาย แต่้ด้วยชุ่ดแต่้งกัาย
ก็ัสร้ัางป็ัญห้าให้้ผู้ม “Contaminated ม่ือ่ขวัา” ผู้มพ้ดข้�นเส่ยงดัง 
เพ้�อแจ้งพยาบัาล้ส่งเครั้�องม้อ ให้้เป็ล่้�ยนถุงม้อให้้ผู้ม เพรัาะม้อขวา
ผู้มไป็โดน Face Shield ซึ่้�งมันเกัะกัะจรัิงๆ “Contaminated”  
ผู้มพด้ข้�นอ่กั “ดี�าม่ Forcep โดีน face shield อี่กแล�วั” ห้ลั้งผู้า่ตั้ด
ไป็ป็รัะมาณ์ 1 ช่ั�วโมง ป็ญัห้าให้มก็่ัเกิัดข้�นกัับัผู้ม “เหุ่งื�อ่...เหุ่งื�อ่ไหุ่ล
เข�าต์าซู�าย” ไม่ม่ใครัช่่วยผู้มได้ ผู้มยังคงผู้่าตั้ดต่้อด้วยสภาพต้า 
ซึ่้ายมัว ต้้องเอ่ยงห้น้าให้้เห้ง้�อเข้าต้าน้อยท่ี่�สุด “Contaminated 
เหุ่งื�อ่ผู้ม่หุ่ยดีลงบรัเิวัณข�างๆ Field ผู้า่ตั์ดี” พยาบัาล้ต้้องเอาผู้า้มา
คลุ้มบัริัเวณ์นั�นไว้แที่นจนสิ�นสุดกัารัผู้่าตั้ด เม้�อผู้่าตั้ดเสร็ัจ เห้ม้อน
เป็็นเวล้าท่ี่�ทีุ่กัคนในห้้องนั�นรัอคอยกัารัป็ล้ดป็ล่้อยจากัผู้ม ทีุ่กัคน 
ที่ำาห้นา้ท่ี่�ต้นเองต้ามท่ี่�เรัาซึ่กััซึ่อ้มกัันไว้ คนไขถ้ก้ัเคล้้�อนย้ายกัลั้บั ICU 
พรัอ้มท่ี่อช่ว่ยห้ายใจ เห้ตุ้กัารัณ์ผ์ู้า่นไป็ได้ด้วยด่

“ผู้่าตั์ดีเรัียบรั�อ่ยดีี ไม่่ม่ีปัญหุ่ารัะหุ่ว่ัางการัผู้่าตั์ดี คนไข� 
กลับม่าที่� ICU พรั�อ่ม่ใส่ท่่อ่ชี่วัยหุ่ายใจไวั�” ผู้มโที่รัศัพท์ี่แจ้งญาติ้
คนไข้ห้ลั้งผู้่าตั้ด ต้ามท่ี่�ญาติ้ต้้องกัารั แล้ะในค้นนั�น ห้น้าท่ี่�ของผู้ม 
ก็ัสิ�นสดุล้ง กัลั้บัไป็นอนพกััเพ้�อส้ต่้้อในวันถัดไป็

สรุัป สิ�งที่�ไดี�เรัยีนร้ั�
- สัมพันธภาพท่ี่�ด่ในท่ี่�ที่ำางาน ช่่วยได้มากัจรัิงๆ ครัับั ทีุ่กัๆ คน

พรัอ้มท่ี่�จะช่ว่ยคณุ์เสมอ
- แต่้งตั้วตั้�งแต่้ 3 ทีุ่่มกัว่า ได้เรัิ�มผู้า่ตั้ด 4 ทีุ่่มกัว่า ร้ัตั้้วอ่กัท่ี่ ออกั

จากัห้้องผู้่าตั้ดกัลั้บัห้้องพักั ก็ัจะต่้ 1 ล้ะ...เวิล์าเปิ็นของมุค่้า อยากู
ทำาอะไร รบ้ทำานะครบั กู่อนท้�จัะสายเกิูนไปิ

- ป็รัะสบักัารัณ์์ ที่ำาให้้เรัาเก่ังข้�น เพ้�อเอาไว้ส้้กัับัป็ัญห้าท่ี่�เรัา
ป็อ้งกัันไมไ่ด้ “หุ่�อ่ง Negative Pressure ไม่ไ่ดี�เยน็อ่ยา่งที่�คิดี”
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เชีื�อ่ไวัรัสัโคโรันา 2019 (COVID-19) มห้นัต้ภัยไวรัสัท่ี่�ล้้างพันธุ ์
มวล้มนุษยช่าติ้ สรั้างความเส่ยห้ายไม่ใช่่แค่เพ่ยงที่างสุขภาพ  
แต่้ยงัส่งผู้ล้ต่้อสงัคม เศรัษฐกิัจ สิ�งแวดล้้อม กัารัท่ี่องเท่ี่�ยว แล้ะอ้�นๆ 
ซึ่้�งป็ฏิิเสธไม่ได้เล้ยว่าทัี่�วทีุ่กัมุมโล้กัล้้วนได้รัับัผู้ล้กัรัะที่บัจากัวิกัฤต้
ครัั�งน่� ป็จัจุบันัมก่ัารัคิดค้นวิจัยวัคซึ่น่ป็อ้งกัันเช่้�อไวรัสัโคโรันา 2019  
(COVID–19) ห้ล้ายป็รัะเภที่ โดยวัคซึ่่นท่ี่�ป็รัะเที่ศไที่ยจะได้รัับั 
แบัง่ออกัเป็น็ 2 ช่นดิ ดังน่�

ชนิดท่� 1 วัิคซีน่จากบริษัิัท SINOVAC 
ซึ่้�งเป็็นวัคซึ่่นป็รัะเภที่เช้่�อต้าย ป็รัะสิที่ธิภาพ
ของวัคซึ่่นในกัารัป็้องกัันกัารัติ้ดเช้่� ออย่้ท่ี่�  
50 – 90% โดยที่ำากัารัฉด่ทัี่�งห้มด 2 เข็ม ห้า่งกััน 
4 สัป็ดาห้์  ทัี่� งน่�  ป็รัะเที่ศไที่ยได้รัับักัารั 
จัดสรัรัล็้อต้แรักัเม้�อวันท่ี่� 24 กัมุภาพันธ ์2564 
จำานวน 200,000 โดส ซึ่้�งกัรุังเที่พมห้านครั 
ได้รับััจำานวน 66,000 โดส แบ่ังเป็น็กัลุ้่มเส่�ยง
ในช่่วงแรักัดังน่�

1. บุัคล้ากัรัที่างกัารัแพที่ย์ด่านห้น้า 
ทัี่�งภาครัฐัแล้ะเอกัช่น 12,400 คน

2. เ จ้าห้น้าท่ี่� ท่ี่� เ ก่ั�ยวข้องกัับักัารัควบัคุมโรัค COVID-19  
ท่ี่�มโ่อกัาสสัมผู้สัผู้้ป้็ว่ย 1,600 คน

3. บุัคคล้ท่ี่�มโ่รัคป็รัะจำาตั้ว อายุ 18 - 59 ป็ ี(โรัคเรั้�อรังั 7 กัลุ้่ม) 
47,000 คน

4. ป็รัะช่าช่นทัี่�วไป็แล้ะแรังงาน (อายุ 18 - 59 ป็)ี 5,000 คน
โดยในเขต้กัรุังเที่พมห้านครัจะเรัิ�ม่ฉีดีในเขต์ที่�เป็นพื�นที่�เสี�ยง 

จำานวัน 6 เขต์ ได้แก่ั เขต้จอมที่อง เขต้บัางแค เขต้บัางขุนเท่ี่ยน  
เขต้บัางบัอน เขต้ภาษ่เจรัิญ แล้ะเขต้ห้นองแขม ซึ่้�งม่โรังพยาบัาล้
ท่ี่�รั่วมให้้บัริักัารัฉ่ดวัคซึ่่นทัี่�งสิ�น 15 แห้่ง ป็รัะกัอบัด้วยโรังพยาบัาล้

ในสังกััดสำานักักัารัแพที่ย์ กัรุังเที่พมห้านครั จำานวน 3 แห่้ง  
(โรังพยาบัาล้ผู้้้ส้งอายุบัางขุนเท่ี่ยน โรังพยาบัาล้รัาช่พิพัฒน์ แล้ะ 
โรังพยาบัาล้ห้ล้วงพ่อที่ว่ศกััดิ� ชุ่ติ้นธโฺรั  อุทิี่ศ) แล้ะโรังพยาบัาล้เอกัช่น
ในพ้�นท่ี่� 12 แห่้ง ซ้ึ่�งม่ความพร้ัอมในกัารัฉ่ดวัคซึ่่น อย่างไรัก็ัต้าม  
เ น้� อ ง จ า กั ผู้ ล้ กั า รั ศ้ กั ษ า ใ น กั ลุ้่ ม ผู้้้ ส้ ง อ า ยุ ยั ง ม่ ไ ม่ เ พ่ ย ง พ อ  
จ้งยงัไมแ่นะนำาให้ฉ้ด่วัคซึ่น่ SINOVAC ในกัลุ้่มผู้้ส้ง้อายุในรัะยะแรักัน่�
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ชนิดท่� 2 วัิคซีน่จากบริษัิัท AstraZeneca  
เป็น็วัคซึ่น่ป็รัะเภที่ไวรัสัเวกัเต้อร์ั ผู้ลิ้ต้โดยบัรัษัิที่ 
สยามไบัโอไซึ่น์ ป็รัะเที่ศไที่ย ม่กัารัส่งมอบั 
ล็้อต้แรักัเม้�อวันท่ี่� 24 กัุมภาพันธ ์2564 จำานวน 
117,000 โดส แล้ะเด้อนมถินุายน 2564 จำานวน 
23 ล้้านโดส

สำาห้รัับัอากัารัไม่พ้งป็รัะสงค์ท่ี่�อาจเกิัดข้�น
ภายห้ลั้งได้รัับัวัคซึ่่นป็้องกัันโควิด-19 อาจที่ำาให้้
เกิัดอากัารัไมส่บัายเล็้กันอ้ยข้�นได้ เช่น่ ป็วดเม้�อย
ล้ำาตั้ว คล้้�นไส้อาเจ่ยน ม่ไข้ ป็วดบัวมแดงรั้อน
บัรัเิวณ์ท่ี่�ฉด่ อ่อนเพล่้ย ไมม่แ่รัง ผู้้�นแดงเล็้กันอ้ย 
ห้รั้ออากัารัร่ัวมอ้�นๆ เช่่น ท้ี่องเส่ย ซ้ึ่�งสามารัถ
บัรัรัเที่าอากัารัต่้างๆ ได้ อาทิี่

- ป็รัะคบัผู้้าเย็นล้งบันบัริัเวณ์ท่ี่�ถ้กัฉ่ดวัคซึ่่นเพ้� อบัรัรัเที่า 
อากัารัป็วด

- กัรัณ์่ม่ไข้สามารัถที่านยาล้ดไข้ บัรัรัเที่าป็วด แล้ะรัับัป็รัะที่าน
อาห้ารัอ่อนๆ

- สวมใสเ่ส้�อผู้า้บัางเบัาเพ้�อช่ว่ยให้ร้้ัส้้กัสบัายตั้ว
หุ่ากเกิดีอ่าการัข�างเคียงหุ่ลังจาก 

รัับวััคซูีน เช่่น ไข้ส้ง ป็วดศ่รัษะรุันแรัง 
แนน่ห้นา้อกัห้ายใจไมอ่อกั อาเจ่ยน ผู้้�นข้�น 
ทัี่�งตั้ว ม่จุด (จำา) เล้้อดออกัจำานวนมากั 
ใบัห้น้าเบั่�ยวห้รั้อป็ากัเบั่�ยว แขนขา 
อ่อนแรัง กัล้้ามเน้� ออ่อนแรัง ช่ักัห้รั้อ 
ห้มดสติ้ ห้รั้อม่อากัารัป็่วยรุันแรังอ้�นๆ  
ใหุ่�รับีพบแพท่ยเ์พื�อ่ท่ำาการัรักัษาทั่นที่

อย่างไรัก็ัต้ามแม้ว่าจะได้รัับักัารัฉ่ดวัคซ่ึ่นแล้้วก็ัต้าม ป็รัะช่าช่น
ยังคงต้้องป็ฏิิบััติ้ต้ามคำาแนะนำาของสถานท่ี่�/ห้นว่ยงาน สวมอุป็กัรัณ์์
ป็้องกัันร่ัางกัายส่วนบุัคคล้ สวมห้น้ากัากัอนามัย ห้มั�นล้้างม้อ  
ห้ล่้กัเล่้�ยงกิัจกัรัรัมท่ี่�ม่ความเส่�ยง รัักัษารัะยะห้่างรัะห้ว่างสังคม 
อย่างต่้อเน้� อง แล้ะเข้ารั่วมโป็รัแกัรัมคัดกัรัองต้ามท่ี่�ห้น่วยงาน 
ห้รัอ้สถานท่ี่�อ้�นใดกัำาห้นดอย่างเครัง่ครัดั

1-2 ม.
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โรังพยาบาลลาดีกรัะบังกรุังเท่พม่หุ่านครั ได้ม่กัารัผู้ลั้กัดัน 
กัารัแพที่ย์ที่างเล้้อกั ให้้เป็็นรัะบับับัรัิกัารัสุขภาพค้่ขนานกัับั 
กัารัแพที่ย์แผู้นป็ัจจุบััน เพ้�อส่งเสรัิมสุขภาพ ป็้องกัันโรัค รัักัษาโรัค  
ฟื้้� นฟื้้สมรัรัถภาพ ด้แล้สุขภาพแบับัองค์รัวมให้้กัับัป็รัะช่าช่น  
เพ้�อเป็็นกัารัส่งเสรัิมให้้ป็รัะช่าช่นได้ม่โอกัาส แล้ะที่างเล้้อกัในกัารั
ดแ้ล้สขุภาพมากัข้�น

คลินิกแพท่ย์แผู้นจีน เปิดีใหุ่�บรัิการัทุ่กวัันพุธิ เวัลา 
08.00 - 16.00 น. ณ คลินิกแพท่ย์แผู้นจีน อ่าคารัอ่ำานวัย
การัชีั�วัครัาวั ชีั�น 1 โรังพยาบาลลาดีกรัะบังกรุังเท่พม่หุ่านครั  
โดียกลุ่ม่โรัคและอ่าการัที่�พบบอ่่ยม่ดัีีงนี�

คลิินิกคลิินิก
แพทย์์แผนจีีนแพทย์์แผนจีีน

คลิินิกคลิินิก
แพทย์์แผนจีีนแพทย์์แผนจีีน

- กลุ่ม่อ่าการัปวัดี แล้ะโรัคที่างรัะบับักัล้้ามเน้�อ กัรัะด้กั เช่่น 
Office syndrome ป็วดห้ลั้ง ป็วดห้ลั้งรัา้วล้งขา ป็วดต้้นคอ ป็วดไห้ล่้ 
ไห้ล่้ติ้ด ป็วดเข่า ป็วดศร่ัษะ ป็วดไมเกัรัน

- กลุ่ม่โรัครัะบบปรัะสาท่ เช่น่ ช่าป็ล้ายมอ้ ป็ล้ายเท้ี่า อัมพฤกัษ์ 
อัมพาต้ โรัคอัมพาต้ใบัห้นา้ กัล้้ามเน้�ออ่อนแรัง

- กลุ่ม่โรัครัะบบท่างเดิีนหุ่ายใจ เช่่น ภ้มิแพ้ ห้วัดเรั้�อรััง แล้ะ
ห้อบัห้ด้

- กลุ่ม่โรัครัะบบต่์อ่ม่ไรั�ท่่อ่ เช่่น เบัาห้วาน ความดันโล้ห้ิต้ส้ง 
ความดันต้ำา

- กลุ่ม่โรัครัะบบท่างเดิีนอ่าหุ่ารัและลำาไส� เช่่น กัรัดไห้ล้ย้อน 
ท้ี่องผู้ก้ั อาห้ารัไมย่อ่ย

- กลุม่่โรัคท่างนรัเีวัชี เช่น่ ป็รับััสมดลุ้ ป็รับััฮอรัโ์มน ป็รัะจำาเด้อน 
มาไม่ป็กัติ้ เข้าส้่วัยที่อง ทัี่�งบุัรุัษแล้ะสต้รั่ แล้ะเส้�อมสมรัรัถภาพ 
ที่างเพศ

- กลุ่ม่โรัคอื่�นๆ ได้แก่ั กัารัฝงัเขม็เพ้�อเสรัมิสขุภาพ เช่น่ เครัย่ด 
กัังวล้ ซึ่ม้เศรัา้ นอนไมห่้ลั้บั

คลินิกแพท่ยแ์ผู้นจีน เรัิ�มเป็ดิให้บ้ัรักิัารัในวันท่ี่� 14 ต้ลุ้าคม 2563 
มก่ัารัให้บ้ัรักิัารั ได้แก่ั กัารัฝงัเขม็ ครัอบัแก้ัว กัรัะตุ้้นไฟื้ฟื้า้ โคมรัอ้น 
ป็ล่้อยเล้้อด รัมยา ให้ค้ำาป็รัก้ัษา ต้รัวจลิ้�น จับัช่พ่จรั แล้ะให้ค้ำาป็รัก้ัษา
ที่างด้านสมนุไพรัจ่น



19ปีีที่่� 11 ปีระจำำ�เดืือน มกร�คม - ม่น�คม 2564  เล่่มที่่� 2 / 2564แกะกล่อ่ง...บอ่กต่์อ่

อั่ต์รัาค่าบรักิารั

บรักิารั เบกิไดี�  เบกิไม่ไ่ดี�

 1. ฝงัเขม็่ 150 -

 2. ฝงัเขม็่พรั�อ่ม่กรัะต์ุ�นไฟฟา้ 200 -

      (เฉพาะกรัณรีักัษาและฟ้� นฟส้ม่รัรัถีภาพผู้้�ปว่ัยโรัคอั่ม่พฤกษ์ อั่ม่พาต์)

 3.  กรัะต์ุ�นไฟฟา้ - 50

 4.  ฝงัเขม็่หุ่้ - -

 5.  รัม่ยา - 50

 6.  ปล่อ่ยเลือ่ดี - 50

 7.  ครัอ่บแก�วั - 50

 8.  เดิีนแก�วั - 80

 9. ครัอ่บแก�วั + ปล่อ่ยเลือ่ดี - 100

 10. ใหุ่�คำาปรัก่ษา / สุขศก่ษา - -

 11. ฝงัเขม็่ใบหุ่น�า - 350

 12. ฝงัเขม็่ลดีควัาม่อ่�วัน - 200

ค่าบรักิารัท่างการัแพท่ย ์100 บาท่

1

4 7

11

2-3
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เฮีียหมููข้้าวแกงโบราณ เป็็นร้าน 
เก่าแกเ่ปิ็ดรา้นมูานานกว่า 40 ปี็ ซึ่่�งร้า้น
จะตั้้�งอยู่่�สุุดซึ่อยู่ของถนนตั้ก ฝ่ั่� งตั้ร้งข้าม
การ้ไฟฟ้านคร้หลวงเขตั้ยู่านนาวา น่ั่�นั่เอง 
โดยที่่�ร้้านั่ของเฮ่ียหมููน่ั่�นั่ จะมู่ร้ายการ้
อาหาร้หมุูนั่เว่ียนั่เปล่ี่�ยนั่ไปทุี่กว่ีนั่ไมู่ให้
จำาเจ แต่่เมูนั่ทูี่่�จะมู่ทีุ่กวี่นั่ก็คืือ แกงไข่้
พะโล้้โบราณ เป็นั่เมูนั่ขู้�นั่ชื่ื�อของร้า้นั่เลี่ย 

ซ้ึ่�งเป็นั่สููต่ร้ลี่่บเฉพาะของคืุณแมู่ที่่�ที่ำามูา
ต่่�งแต่่อด่ต่ แลี่ะนั่อกจากน่ั่�  ยู้่งมีผั้กและ
นำาพร้ิกฟร้ีที่ี�ตั้้กเองได้เลยู่  นั่อกจาก
ข้าวีแกงโบร้าณแลี่้วี ร้้านั่เฮ่ียหมููย่งขาย
ก๋วียเต่่�ยวีตุ่๋นั่ต่่างๆ ไมู่วี่าจะเป็นั่ ไก�ตัุ้�น  
หมต่ัุ้�น เป็็ดตัุ้�น ซ้ึ่�งเป็นั่การ้ตุ่น๋ั่แบบโบร้าณ 
อก่ด้วีย 

แลี่ะอ่ก 1 บร้ิการ้ของร้้านั่เฮ่ียหมููข้าวี
แกงโบร้าณคือื ร้บ้จด้บุฟเฟ่ตั้ใ์นงานตั้�างๆ 
ไมูว่ีา่จะเปน็ั่ งานั่บวีชื่ งานั่บญุ งานั่สู่มูมูนั่า
ต่่างๆ นั่อกจากน่ั่� ยู้่งมีบร้ิการ้เดลิเวอร้ี� 
อีกด้วยู่เพิ�มูคืวีามูสูะดวีกสูบายให้ก่บคืนั่ 
ที่่�ไมู่สูะดวีกมูาร้บ่ปร้ะที่านั่ที่่�ร้า้นั่อก่ดว้ีย 

โดยปััจจุบัันร้้านเฮีียหมููเปิัดด้วยกััน 
2 สาขา 

โดยสาข้าแรกจะเปิ็ดตั้้�งแต่ั้เวล้า 
07.00 - 14.00 น. ร้้านั่อยู่ต่ร้งบร้ิเวีณ
สูุดซึ่อยของถนั่นั่ต่กร้ิมูแมู่นั่ำาเจ้าพร้ะยา
น่ั่�นั่เอง 

ส่ วนสาข้าสอง เ ปิ็ดตั้้� งแตั้่ เ วล้า 
06.00 - 17.00 น. ร้้านั่อยู่บร้ิเวีณหลี่่ง 
โ ร้ ง พ ย า บ า ลี่ เ จ ร้ิญ ก รุ้ ง ป ร้ ะ ชื่ า ร้่ก ษ์ ์
โดยจะอยูใ่นั่ต่ลี่าดเสูร้ ่2 คืา้สู่ง-ปลี่ก่

ที่ี�ตั้้�งร้า้น
ถนนเจริ้ญกัรุ้ง กัรุ้งเทพมูหานคร้ 

(ฝัั่� งตร้งข้ามูกัาร้ไฟฟ้านคร้หลวง
เขตยานนาวา ใกัล้กัับั THE VIEW 
BAR & RESTAURANT BANGKOK,  
โร้งพยาบัาลเจร้ญิกัรุ้งปัร้ะชาร้กััษ์์)

เฮียีหมู ู
089-692-8622

บัร้กิัาร้เดลเิวอร้ร์้ี� โทร้.
แมูอ่ี�ด 080-069-8759 
เฮียีหมู ู089-692-8622

สุอบถามเพิ�มเตั้มิไดท้ี่ี�
สุอบถามเพิ�มเตั้มิไดท้ี่ี� Playlist

เปิัด Map ปัักัหมุูด 
สำานักักัาร้แพทย ์

ได้ที�นี�
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พบกัันอีีกัครั้ั�งกัับ ครััวใบเตย สำำ�หรั้ับฉบับนี�จะขอี
แนะนำ� 2 เมนูอี�ห�รั้เช้้�แบบง่�ยๆ แคลอีรั้ี�ต่ำำ� เด็็กัท�นได้็  
ผูู้้ใหญ่่ท�นดี็ วััต่ำถุุดิ็บหลักัคือี ไข่่ไก่่ ที�เป็็นแหล่งโป็รั้ตี่ำน
สำำ�คัญ่ต่่ำอีรั้่�งกั�ย ช้่วัยเสำรั้ิมสำรั้้�งกัล้�มเนื�อี ซ่่อีมแซ่ม 
ส่ำวันที�สึำกัหรั้อี บำ�รุั้งสำ�ยต่ำ� สำมอีง และหัวัใจ ทำ�ให้กัรั้ะด็ูกั
และฟัันแข็งแรั้ง นอีกัจ�กันี�ยังช้่วัยเสำรั้ิมสำรั้้�งภููมิคุ้มกััน
ทำ�ให้ไม่เป็็นหวััด็บ่อีย ที�สำำ�คัญ่ยังช้่วัยลด็นำ�หนักัได้็อีีกัด้็วัย
นะคะ

เมนูแรั้กัที�จะช้วันให้ลอีงม�ทำ�กัันคือี ข่้าวไข่่ข้่นชีีส  
ถืุอีเป็น็เมนูยอีด็ฮิิต่ำขอีงเด็็กักัันเลยค่ะ วัตั่ำถุดิุ็บที�ใช้้

-  ไข่ไก่ั 1 ฟัอีง
-  เนยจดื็ 
-  ซ่อิีี�วัข�วั
-  มอีสำซ่�เรั้ลล่�ช้สีำ 

วธีิีทำำา
1.1.  ต่ำอีกัไข่และตี่ำไข่แด็งป็นกัับไข่ข�วั 
 และใส่ำซ่อิีี�วัข�วัครั้ึ�งช้อ้ีนช้�
2.2.  ตั่ำ�งกัรั้ะทะ ไฟัอ่ีอีนๆ ใส่ำเนยจดื็ลงไป็ให้ละล�ย
3.3.  เทไข่ไก่ัที�เต่ำรั้ยีมไวัล้งไป็
4.4.  ใช้ต้่ำะหลิวัค่อียๆ คนไข่ในกัรั้ะทะเพื�อีให้สุำกัทั�วักััน
5.5. โรั้ยมอีสำซ่�เรั้ลล่�ช้สีำลงไป็
6.6.  นำ�ไข่ข้นช้สีำเสิำรั้ฟ์ัพรั้อ้ีมข้�วัสำวัย

สำำ�หรั้ับใครั้ที�ต้่ำอีงกั�รั้เพิ�มโป็รั้ตี่ำนจ�กัเนื�อีสัำต่ำวั์อี�จใส่ำ
เนื�อีกัุ้งสัำบลงไป็ก็ัเข้�กัันกัับชี้สำได้็ดี็ค่ะ

เมนูต่่ำอีไป็เป็น็อี�ห�รั้เช้�้แบบ American Breakfast 
กัันบ�้ง 

-  ขนมปั็งโฮิลวัที 1 แผู่้น
-  ไข่ไก่ั 1 ฟัอีง
-  เนยจืด็
- อีกัไก่ั  50 กัรั้มั
-  บรั้อ็ีคโคลี� 
-  ผัู้กัสำลัด็

วธีิีทำำา
-  ตั่ำ�งกัรั้ะทะ ไฟัอ่ีอีน ใส่ำเนยจืด็ลงไป็ให้ละล�ย
-  นำ�ขอีบขนมป็ังโฮิลวัีทลงไป็ ต่ำอีกัไข่ลงไป็ต่ำรั้ง 

ช้อ่ีงวั�่งขอีงขนมป็งั
-  พอีด้็�นล่�งเรั้ิ�มสุำกั พลิกักัลับให้ไข่สุำกัทั�วักััน และ 

ตั่ำกัขึ�นพกััไวัใ้นจ�น
-  นำ�อีกัไก่ัที�หมักัด้็วัยซ่ีอิี�วัข�วัและพรั้ิกัไทย เข้�อีบ 

ในหม้อีทอีด็ไฟั 180 อีงศ� ใช้้เวัล� 10 น�ที และ 
พลิกักัลับด้็�นอีบต่่ำอีอีีกั 10 น�ที (หรั้ือีจะใช้้ 
กั�รั้นึ�งแทนกั�รั้อีบก็ัได้็ค่ะ)

-  นำ�ขนมปั็งไข่ด็�วั อีกัไก่ัที�ป็รุั้งสุำกัแล้วัม�จัด็ใส่ำจ�น 
เสิำรั้ฟ์ัคู่กัับบรั้อ็ีคโคลี�นึ�ง ผู้กััสำลัด็

เมนูนี�รั้บัรั้อีงได้็วั�่พลังง�นไมเ่กิัน 250 Kcal ค่ะ ถืุอีวั�่
เป็็นเมนูที�เหม�ะกัับเด็็กัและผูู้้ใหญ่่ที�ต้่ำอีงกั�รั้คุมนำ�หนักั 
ได้็ดี็ แถุมทำ�ได้็ง่�ย ใช้้เวัล�ไม่น�น เหม�ะกัับแม่บ้�น 
ยุคใหม่ที�เน้นควั�มรั้วัด็เรั้ว็ั แต่่ำยังคงคุณค่�ท�งโภูช้น�กั�รั้ 
ไวัค้รั้บถุ้วันค่ะ

3.3. 4.4.

1.1. 2.2.

6.6.5.5.

ข้า้วไข้ข่้น้ชีสี และข้า้วไข้ข่้น้ชีสี และ  
American BreakfastAmerican Breakfast

ข้า้วไข้ข่้น้ชีสี และ ข้า้วไข้ข่้น้ชีสี และ 
American BreakfastAmerican Breakfast

ข้า้วไข้ข่้น้ชีสี และข้า้วไข้ข่้น้ชีสี และ  
American BreakfastAmerican Breakfast
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ขอ่งขวััญปใีหุ่ม่ป่รัะจำาปี พ.ศ. 2564 กรุังเท่พม่หุ่านครั รัว่ัม่กับ 
กรัะท่รัวังสาธิารัณสุข รั่วมกัันล้งนามบัันท้ี่กัข้อต้กัล้งในกัารัพัฒนา
ความร่ัวมม้อด้านกัารัแพที่ย์แล้ะสาธารัณ์สุข มอบัให้้แก่ัป็รัะช่าช่น 
ในเขต้กัรุังเที่พมห้านครั เพ้�อพัฒนาคุณ์ภาพช่่วิต้ ป็รัะช่าช่นสามารัถ
เข้าถ้งบัรักิัารัสขุภาพท่ี่�มป่็รัะสทิี่ธภิาพ ได้มาต้รัฐาน มค่วามป็ล้อดภัย 
อย่างเท่ี่าเท่ี่ยมส้งสุด ณ์ ห้้องป็รัะชุ่มพิที่ยรัักัษ์ ช่ั�น 4 อาคารั 
สำานกัักัารัแพที่ย์

กทม. จัับมือ สธ. 
มอบของขวััญปี ี64 

แชร์ข้อมูลสุขภาพ
เพิ�มปีระสิทธิภาพการรักษา

กทม. และ สธ. 
พัฒนา GREEN & CLEAN Hospital Plus 

ชู 20 รพ.ระดัับเพชร - ทอง - เงิน
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กท่ม่. รัับม่อ่บ “ชุีดีหุ่น�ากากป้อ่งกันเชีื�อ่โรัคแบบคลุม่ศีรัษะพรั�อ่ม่ 
ชุีดีกรัอ่งอ่ากาศปรัะสิท่ธิิภาพสง้ (PAPR)” ผู้ล้งานวิจัยท่ี่�ได้รับััที่นุสนบััสนนุ
จากัสำานกัังานกัารัวิจัยแห้ง่ช่าติ้ (วช่.) กัรัะที่รัวงกัารัอุดมศก้ัษา วิที่ยาศาสต้รั ์
วิจัยแล้ะนวัต้กัรัรัม (อว.) แล้ะ “อุ่ปกรัณ์ป้อ่งกันส่วันบุคคลเพื�อ่รัับม่ือ่ 
กับสถีานการัณ์ COVID–19” เพ้�อรับััมอ้กัารัรัะบัาดของโควิด-19

กรุังเท่พม่หุ่านครัรัว่ัม่กับกรัะท่รัวังสาธิารัณสขุ พฒันางาน
ดี�านอ่นาม่ัยสิ�งแวัดีล�อ่ม่ในโรังพยาบาลและสำานักงานที่�เป็น 
Bangkok GREEN & CLEAN Hospital Plus (BKKGC+) โดียม่ ี
โรังพยาบาลผู้่านเกณฑ์์ GREEN & CLEAN Hospital Plus  
ในรัะดัีบเพชีรั (Diamond) รัะดัีบท่อ่ง (Gold) และรัะดัีบเงิน 
(Silver) รัวัม่ 20 โรังพยาบาล โดีย พล์.ต.ท.โสภณ พสิทุธิิวิงศ ์ 
รัอ่งผู้้� ว่ัารัาชีการักรุังเท่พม่หุ่านครั ปรัะธิานการัปรัะชุีม่ 
เชีิงปฏิิบั ติ์การัการัจัดีการัอ่นาม่ัยสิ� งแวัดีล�อ่ม่ในสถีาน 
บรักิารัสาธิารัณสุข และม่ ีนพ.สขุสันต์ กิูตติศภุกูร ผู้้�อ่ำานวัยการั 
สำา นักการัแพท่ย์  คณะผู้้�บรัิหุ่ารัโรังพยาบาลในสัง กัดี 
สำานักการัแพท่ย์ บุคคลภายนอ่กเข�ารั่วัม่งาน ณ หุ่�อ่งปรัะชุีม่ 
แม่จิก 3 ชีั�น 2 โรังแรัม่ม่ริัาเคิล แกรันด์ี คอ่นเวันชีั�น

กทม. รับมอบ
ชุดัปีอ้งกันส่วันบุคคล (PAPR) 

รับมือโควิัดั-19




