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 นายแพทย์อดิิศร วิิตตางกููร 
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักง�นพัฒัน�ระบบบรกิ�รท�งก�รแพัทย์

C o n t e n t s เล่่มท่ี่� 1/65

บก.ทัักทัาย

นางสาวิพรพิไล ตันติลีปิิกูร 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้ยุ่ที่ธศาสตร์์

นางสาวิซููรียา จะนือรง 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์ส่ขภาพั

นางรัตนา มููลนางเดีิยวิ 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พััฒน้าวิชาการ์

นางสกุูณา เนียมูเงิน 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พััฒน้าการ์บร์ิหัาร์

นายอดิิศร   วิิตตางกููร 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กงาน้พััฒน้า
ร์ะบบบร์ิการ์ที่างการ์แพัที่ยุ์

นางสาวิพรเพ็ญ จำ ารูญรัตน์ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สว่น้ยุ่ที่ธศาสตร์์แล่ะพััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์ส่ขภาพั

นางสาวิปิิยรัตน์  พรรณรังษีี 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สว่น้พััฒน้าบ่คล่ากร์

นายปิิติ ฉลองวิิริยะเลิศ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์ศ้น้ยุ์วิจััยุแล่ะแพัที่ยุศาสตร์ศึกษา

นางฆณฬส ต้นสายเพ็ชร์ 
หััวหัน้้าฝ่่ายุบร์ิหัาร์งาน้ทัี่�วไป

บรรณาธิิกูาร ผูู้้ช่วิยบรรณาธิิกูาร กูองบรรณาธิิกูาร

นางฉวีิวิรรณ สรรพมูงค์์ 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้วิจััยุ

นางสาวิชลิดิา หิิรัญพัฒนกุูล
เจ้ัาพันั้กงาน้โสตทัี่ศน้ศึกษาชำาน้าญงาน้

นางสาวิกูาญจนา พันบุญมูา
เจ้ัาพันั้กงาน้ธ่ร์การ์ชำาน้าญงาน้

นายภััค์พงศ์  ค์งชาตรี 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นายอดุิลย์  จันทร์สุข 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นางสาวิรัชนิศ  ตั� งเสรีสิทธิิกุูล
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นายพิเชษีฐ์์  อินทรบุญ 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

มุูมูสบาย...สไตล์ผูู้้บริหิาร 
• สารผู้้�อำำานวยการสำานกัการแพทย์

รายงานพิเศษี
• พระราชทานอำปุกรณ์ท์างการแพทย์ ส้�ภััยโควิด-19

นวัิตกูรรมูทันโลกู
• ห้�อำงปฏิิบััติิการระบับัอัำติโนมััติิครบัวงจร 

และการดแ้ลผู้้�ป่วยด�วยห้ัวใจความัเปน็มันษุย์

สุขภัาพผูู้้สูงวัิย
• สำานกัการแพทย์รว่มัยกระดับัคณุ์ภัาพชีวิติผู้้�สง้อำายุ  

ฝ่่าวิกฤติโควิด-19 งานประชุมัวิชาการศิิรริาช

แวิดิวิงวิิชากูาร
• กทมั. รว่มัสัมัมันาระดมัรว่มัสร�างเครอืำข่่าย  

“เบัาห้วาน..เข่�มัแข่็งและยั�งยืน”

24 ชั� วิโมูงกูารแพทย์ฉุกูเฉินเพื�อปิระชาชน 
• มัาติรการความัปลอำดภััยในเทศิกาลลอำยกระทง

เรื�องเล่าสร้างพลัง
• จากวิกฤติ...ส้่มัิติรภัาพที�ยิ�งให้ญ่่

แกูะกูล่อง...บอกูต่อ
• ห้�อำงล�างไติทางช่อำงท�อำง  

1 ในข่อำงข่วัญ่ปีให้มั่เพื�อำคนกรุงเทพ

รางวัิลแห่ิงค์วิามูสำาเร็จ 
• ศิน้ย์โรคห้ลอำดเลือำดสมัอำงมัาติรฐานระดับัประเทศิ
• คณ์ะกรรมัการจรยิธรรมัการวิจัยในคนกรุงเทพมัห้านคร 

ผู้่านการรบััรอำงคณุ์ภัาพคณ์ะกรรมัการจรยิธรรมั 
การวิจัยในมันษุย์

เปิิดิ Map ปัิกูหิมุูดิ
• “บัางแคภิัรมัย์” สวนสขุ่ภัาพเพื�อำคนกรุงฯ

กิูน อยู่ สุขภัาพ
• โภัชนาการกับัการรกัษาบัาดแผู้ล

เรื�องนี� ต้องขยาย Healthy Focus
• โรงพยาบัาลเจรญิ่กรุงประชารกัษ์  

พัฒนาการแพทย์ทันสมััย
• 9 ปี แห้่งการสถาปนา 

โรงพยาบัาลผู้้�สง้อำายุบัางขุ่นเทียน
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สวัสด่ีคร์ับท่ี่าน้ผู้้้อ่ำาน้ท่ี่กท่ี่าน้ สำาหัร์ับฉบับน่้� เป็น้ฉบับ
แร์กขอำงปีท่ี่� 12 ปร์ะจัำาปีงบปร์ะมาณ 2565 จัากสถาน้การ์ณ์ 
การ์ร์ะบาดีขอำงเช้�อำไวรั์สโควิดี-19 สายุพััน้ธ่์ใหัม่ “โอำมิิครอำน 
(Omicron)” ซึ่ึ�งม่ผู้้้ป่วยุแล่ะผู้้้เส่ยุช่วิตเพัิ�มขึ�น้อำยุ่างต่อำเน้้�อำง 
ใน้แต่ล่ะวัน้ใน้พั้�น้ท่ี่�ขอำงกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ หัลั่งกลั่บจัากเที่ศกาล่ 
ปีใหัม่ ที่ำาให้ัที่่กคน้ต้อำงม่ความร์ะมัดีร์ะวังมากขึ�น้จัากแต่ก่อำน้

สาร์สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ ฉบับท่ี่�  1 น่้� จัะเป็น้เร์้� อำงเก่�ยุวกับ 
ก า ร์ จัั ดี ร์ ะ บ บ ก า ร์  “ ดู้ แ ล คุ ณ ภ � พั ชีี วิ ต ข อำ ง ผู้้� ส้ำ ง อำ � ยุ 
ในสำถ�นก�รณ์ปััจจุบัน” แล่ะ การ์สร์้างเคร์้อำข่ายุ “เบ�หว�น..
เข�มิแข็งและยั�งยืน” การ์น้ำาเที่คโน้โล่ยุ่ห�อำงปัฏิิบัติก�รอัำตโนมิัติ
มาดี้แล่ผู้้้ป่วยุ พัร์้อำมด้ีวยุการ์เปิดี “ห�อำงล��งไตท�งชี่อำงท�อำง” 
ขอำงโร์งพัยุาบาล่สิริ์น้ธร์ซึ่ึ�งเป็น้ 1 ใน้ขอำงขวัญปีใหัม่เพั้� อำ 
คน้กร่์งเที่พัฯ พัร์้อำมกัน้น่้� โร์งพัยุาบาล่ตากสิน้ แล่ะ ศู้นย์วิจัย 
ขอำงสำำ�นักก�รแพัทย์  ได้ีร์ับร์างวัล่ร์ะดัีบปร์ะเที่ศอ่ำกด้ีวยุ  
ใน้คอำลั่มน์้ “ร�งวัลแหง่คว�มิสำำ�เรจ็” แล่ะปิดีด้ีวยุงาน้สถาปน้า
ขอำงโร์งพัยุาบาล่ใน้สังกัดีสำานั้กการ์แพัที่ยุ์ 2 แหั่ง

ส่ดีท้ี่ายุน่้�หัวังว่าผู้้้อ่ำาน้ที่่กท่ี่าน้จัะสน่้กแล่ะเพัลิ่ดีเพัลิ่น้ไปกับ
เน้้�อำหัาสาร์ะใน้สาร์สำานั้กการ์แพัที่ย์ุท่ี่�เร์าน้ำามาฝ่ากกัน้น้ะคร์ับ 
แล้่วก็ขอำใหั้ผู้้้อ่ำาน้ท่ี่กท่ี่าน้ม่ส่ขภาพัแข็งแร์ง ปร์าศจัากโร์คภัยุ  
หัมั�น้ล้่างม้อำบ่อำยุๆ สวมหัน้้ากากอำน้ามัยุเวล่าอำอำกไปข้างน้อำก 
น้ะคร์ับ สำวัสำดีูครบั
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เน้้�อำงใน้ปัจัจ่ับัน้สถาน้การ์ณ์การ์ร์ะบาดีขอำงเช้�อำไวรั์สโควิดี-19 
สายุพััน้ธ่์ใหัม่ “โอำมิิครอำน (Omicron)” ได้ีเกิดีการ์แพัร่์ร์ะบาดี
เป็น้วงกว้างที่ำาให้ัเกิดีการ์ติดีเช้�อำอำยุ่างร์วดีเร็์ว สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ 
กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ เป็น้หัน้ว่ยุงาน้ใน้สังกัดีกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ซึ่ึ�งม่หัน้้าท่ี่� 
ใน้การ์ดีแ้ล่แล่ะใหับ้ร์กิาร์ที่างการ์แพัที่ยุแ์ล่ะสาธาร์ณสข่ใน้ด้ีาน้ต่างๆ 
ภายุใต้การ์บร์ิหัาร์งาน้ขอำง ผู้้้ ว่าร์าชการ์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์  
(พัลตำ�รวจเอำกอัำศูวิน ขวัญเมิือำง) ท่ี่�ให้ัความสำาคัญกับการ์ดี้แล่
ส่ขภาพัขอำงปร์ะชาชน้ชาวกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ โดียุม่เป้าหัมายุ
ส้งส่ดีค้อำการ์ท่ี่�ปร์ะชาชน้ม่ “สุำขภ�พัดีู” ซึ่ึ�งใน้ปี พั.ศ. 2565  
สำา นั้กการ์แพัที่ยุ์ ม่ขอำงข วัญเพ้ั� อำปร์ะชาชน้ชาวก ร่์ง เที่พัฯ  
ผู้่าน้โคร์งการ์ 2 โคร์งการ์ ได้ีแก่ 1.โครงก�ร 4 ทศูวรรษ กทมิ.  
4 โครงก�ร โรคคนเมิือำงเพัื�อำคนกรุงเทพั ซึ่ึ�งเป็น้การ์ดี้แล่ใน้ร์ะบบ 
Fast Track ใน้โร์คเร์้� อำร์ัง ทัี่� งเบาหัวาน้ มะเร็์ง หััวใจั แล่ะ 
หัล่อำดีเล้่อำดีสมอำง แล่ะอ่ำกโคร์งการ์หันึ้�งค้อำ 2.โครงก�ร Smart OPD  
ใน้ร้์ปแบบขอำงการ์ดีาวน์้โหัล่ดีแอำปฯ “หมิอำ กทมิ.” ซึึ่�งจัะม่ 
การ์นั้ดีตร์วจัอำอำน้ไล่น์้ คิวอัำจัฉร์ิยุะ ตร์วจัสอำบสิที่ธิ� แล่ะโทรสำ�ยดู่วน 
1669 ใน้กร์ณ่เกิดีเหัต่ฉ่กเฉิน้ ทัี่�งยุังม่ร์ะบบข้อำม้ล่ส่วน้บ่คคล่ 
ขอำงท่ี่าน้ใน้ม้อำถ้อำด้ีวยุ ทัี่�งน่้� สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์  
มิุ่งพััฒน�อำงค์กร เพัื�อำสำนับสำนุก�รให�บริก�รอำย่�งมิีปัระสำิทธิิภ�พั
นำ�ไปัส่้ำวิธิีก�รปัฏิิบั ติและก�รให�บริก�รที� เปั็นเลิศูเพัื� อำเพัิ�มิ 
คว�มิสำะดูวกสำบ�ยให�แก่ปัระชี�ชีนชี�วกรุงเทพัมิห�นครไดู�มิชีีวิีต
ที�มิสีำุขภ�พัดีูไดู�อำย�่งยั�งยนื 

สารผู้้�อำำานวยการสารผู้้�อำำานวยการ
สำำ�นัักก�รแพทย์์

มุุมุสบาย...สไตล์์ผู้้� บริิหาริ

นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร
(ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักก�รแพทย์)
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พระราชทานอุุปกรณ์์ทางการแพทย์ ์สู้้�ภััย์โควิิด-19พระราชทานอุุปกรณ์์ทางการแพทย์ ์สู้้�ภััย์โควิิด-19

สำมิเด็ูจพัระกนิษฐ�ธิิร�ชีเจ�� กรมิสำมิเด็ูจ
พัระเทพัรัตนร�ชีสำุดู�ฯ สำย�มิบรมิร�ชีกุมิ�ร ี
ได้ีที่ร์งพัร์ะกร่์ณาโปร์ดีเกล้่าฯ ให้ัม้ล่นิ้ธิชัยุ
พััฒน้า จััดีตั�งกอำงที่่น้ชัยุพััฒน้าส้้ภัยุโควิดี-19 
(แล่ะโร์คร์ะบาดีต่างๆ) เพ้ั�อำให้ัความช่วยุเหัล้่อำ 
โร์งพัยุาบาล่ แล่ะบ่คล่ากร์ที่างการ์แพัที่ยุ์  
ใน้การ์จััดีซึ่้� อำวัสดี่อ่ำปกร์ณ์แล่ะสิ�งขอำงจัำาเป็น้ 
ใน้การ์ร์ักษาผู้้้ป่วยุ ทรงพัระกรุณ�โปัรดูเกล��ฯ 
พัระร�ชีท�น เครื�อำงติดูต�มิระบบพัลศู�สำตร์
ก�รไหลเวียนในร่�งก�ยผู้้�ปั่วยอำย่�งต่อำเนื�อำง 
จัำาน้วน้ 1 เคร์้�อำง แล่ะเคร์้�อำงตร์วจัอำวัยุวะภายุใน้
ด้ีวยุคล้่�น้เส่ยุงความถ่�ส้ง จัำาน้วน้ 1 เคร์้�อำง แก่  
โร์งพัยุาบาล่กล่าง เพั้�อำน้ำาไปใช้ปร์ะโยุชน์้ใน้การ์
ดี้แล่ร์ักษาผู้้้ป่วยุใน้ช่วงสถาน้การ์ณ์การ์ร์ะบาดี
ขอำงโร์คติดีเช้�อำไวร์ัสโคโร์น้่า-19 (COVID-19)
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วัน้ท่ี่� 4 พัฤศจิักายุน้ 2564  น�ยแพัทยส์ำมิเกียรติ  อัำศูวโรจนพ์ังษ์  
ร์อำงผู้้้อำำาน้วยุการ์โร์งพัยุาบาล่ ฝ่่ายุการ์แพัที่ย์ุ โร์งพัยุาบาล่กล่าง  
คณะผู้้้บร์ิหัาร์ ข้าร์าชการ์ ได้ีปร์ะกอำบพัิธ่ ร์ับมอำบอ่ำปกร์ณ์ 
ที่างการ์แพัที่ย์ุพัร์ะร์าชที่าน้จัากสมเด็ีจัพัร์ะกนิ้ษฐาธิร์าชเจ้ัา  
กร์มสมเด็ีจัพัร์ะเที่พัรั์ตน้ร์าชส่ดีาฯ สยุามบร์มร์าชก่มาร์ ่ 
โดียุปร์ะธาน้ใน้พัิธ่ น�งภ�กมิล รัตตเสำรี กร์ร์มการ์แล่ะร์อำง
เหัร์ัญญิก ม้ล่นิ้ธิชัยุพััฒน้า เป็น้ผู้้้แที่น้พัร์ะอำงค์ พัร์ะร์าชที่าน้
เคร์้�อำงติดีตามร์ะบบพัล่ศาสตร์์การ์ไหัล่เว่ยุน้ใน้ร์่างกายุผู้้้ป่วยุ
อำยุ่างต่อำเน้้�อำง จัำาน้วน้ 1 เคร์้�อำง แล่ะเคร์้�อำงตร์วจัอำวัยุวะภายุใน้
ด้ีวยุคล้่�น้เส่ยุงความถ่�ส้ง จัำาน้วน้ 1 เคร์้�อำง แก่โร์งพัยุาบาล่กล่าง 

เพั้�อำเพัิ�มศักยุภาพั แล่ะปร์ะสิที่ธิภาพัใน้การ์ดี้แล่ร์ักษาผู้้้ป่วยุ 
โร์คติดีเช้�อำไวร์ัสโคโร์น้า-19 ใหั้ได้ีร์ับการ์ร์ักษาอำยุ่างทัี่น้ท่ี่วงท่ี่  
ด้ีวยุเที่คโน้โล่ยุ่อัำน้ทัี่น้สมัยุ

การ์ได้ีร์ับพัร์ะร์าชที่าน้ใน้คร์ั�งน่้�ยุังความปล่าบปล้่�มปิติ 
ใน้พัร์ะมหัากร่์ณาธิค่ณเป็น้ล้่น้พั้น้ท่ี่�สมเด็ีจัพัร์ะกนิ้ษฐาธิร์าชเจ้ัา 
กร์มสมเด็ีจัพัร์ะเที่พัรั์ตน้ร์าชส่ดีาฯ สยุามบร์มร์าชกม่าร์ ่ที่ร์งม่ต่อำ
บ่คล่ากร์ที่างการ์แพัที่ย์ุ ขอำงโร์งพัยุาบาล่กล่าง สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ 
กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ ตล่อำดีจัน้ปร์ะชาชน้ทัี่�วไป อำยุา่งหัาท่ี่�ส่ดีมิได้ี



กร์ะบวน้การ์เจัาะเล้่อำดีเร์ิ�มต้น้ด้ีวยุร์ะบบบร์ิหัาร์จััดีการ์คิว
แบบอัำตโน้มัติ (Single Queue) ผู้้้ป่วยุสามาร์ถร์ับคิวเจัาะเล้่อำดี 
ได้ีด้ีวยุตัวเอำงผู่้าน้การ์อ่ำาน้แถบร์หััสปร์ะจัำาตัวโร์งพัยุาบาล่หัร์้อำ
เล่ขบัตร์ปร์ะชาชน้ 13 หัลั่ก โดียุหัมายุเล่ขคิวท่ี่�ได้ีจัะเป็น้คิวเด่ียุว
ตั�งแต่ล่งที่ะเบ่ยุน้จัน้ถึงเจัาะเล้่อำดีเสร์็จั

ม่การ์ใช้ Blood collection Mobile Unit ด้ีวยุเที่คโน้โล่ยุ่ 
ท่ี่�ทัี่น้สมัยุพัร้์อำมเคร้์�อำงผู้สมการ์เข้ากัน้ขอำงเล้่อำดี ป้อำงกัน้การ์ 
แข็งตัว เพ้ั�อำอำำาน้วยุความสะดีวกใน้การ์เจัาะเล้่อำดีให้ัแก่ผู้้้ป่วยุ 
ร์ถเข็น้ เปล่น้อำน้

อ่ำกทัี่�งม่น้วัตกร์ร์มท่ี่�ทัี่น้สมัยุ ABS Mobile Application  
ช่วยุการ์ล่งที่ะเบ่ยุน้แล่ะแจ้ังเต้อำน้การ์เข้าร์ับบริ์การ์เจัาะเล้่อำดี 
ล่่วงหัน้้า เพั้�อำล่ดีความแอำอัำดี ร์ักษาร์ะยุะหั่างใน้การ์เข้าร์ับบร์ิการ์ 
เพัิ�มความปล่อำดีภัยุใน้สถาน้การ์ณ์โควิดีม่การ์ยุ้น้ยัุน้ตัวตน้ 
ผู้้้ป่วยุ เช้�อำมกับฐาน้ข้อำม้ล่ขอำงโร์งพัยุาบาล่ แล่ะเตร์ยุ่มหัล่อำดีเล้่อำดี 
ด้ีวยุเคร์้�อำงติดีฉล่ากอัำตโน้มัติ ที่ำาให้ัการ์เจัาะเล้่อำดีถ้กคน้ ถ้กต้อำง
แล่ะแม่น้ยุำา ตามมาตร์ฐาน้ความปล่อำดีภัยุขอำงผู้้้ป่วยุ
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ห้อ้งปฏิิบััติิการระบับัอัติโนมัติัิครบัวงจรห้อ้งปฏิิบััติิการระบับัอัติโนมัติัิครบัวงจร
และการดููแลผูู้�ป่่วยดู�วยหัวัใจความเป็่นมนุษย์และการดููแลผูู้�ป่่วยดู�วยหัวัใจความเป็่นมนุษย์

กลุ่มิง�นเทคนิคก�รแพัทย์กลุ่มิง�นเทคนิคก�รแพัทย์

Total Laboratory Automation System with Humanized Health CareTotal Laboratory Automation System with Humanized Health Care

ระบบการเจาะเลือดูดู�วยเทคโนโลยีทันสมัย ระบบการเจาะเลือดูดู�วยเทคโนโลยีทันสมัย 
Auto Blood collection SystemAuto Blood collection System

Better Patient care Better Patient care 
อำานวยความสะดูวกใหั�กับผูู้�ป่่วยเตีียงและรถเข็็น อำานวยความสะดูวกใหั�กับผูู้�ป่่วยเตีียงและรถเข็็น 



ร์ะบบตร์วจัวิเคร์าะห์ัอัำตโน้มัติเต็มร้์ปแบบ Total Lab 
Automation (TLA) เป็น้การ์ใช้แน้วความคิดี LEAN ร์ะบบปฏิิบัติ
งาน้แล่ะ workflow process ด้ีวยุการ์ใช้เที่คโน้โล่ยุ่ Integrate 
ร์ายุการ์ตร์วจัวิเคร์าะห์ัทัี่�งหัมดีให้ัอำยุ้่ ใน้ร์ะบบห้ัอำงปฏิิบัติการ์
ที่างการ์แพัที่ยุ์แบบอัำตโน้มัติคร์บวงจัร์ TLA สามาร์ถจััดีเตร์่ยุม
สิ�งส่งตร์วจั ตร์วจัสอำบค่ณภาพัสิ�งส่งตร์วจั ช่วยุล่ดีโอำกาสใน้การ์
เกิดีความผิู้ดีพัล่าดีใน้ขั�น้ตอำน้การ์เตร์่ยุมสิ�งส่งตร์วจั (Sample 
Quality Check) โดียุที่่กกร์ะบวน้การ์จัะถ้กควบค่มด้ีวยุร์ะบบ 
ปัญญาปร์ะดิีษฐ์ AI (Artificial Intelligence) ทัี่�งน่้�เคร้์�อำงตร์วจั
วิเคร์าะห์ัม่ความไวใน้การ์ที่ดีสอำบมากกว่า 4,000 การ์ที่ดีสอำบ

หัลั่งจัากนั้�น้หัล่อำดีเล้่อำดีจัะถ้กล่ำาเล่่ยุงด้ีวยุร์ะบบสายุพัาน้อัำตโน้มัติ Sample Conveyor 
ไปยัุงเคร์้�อำงตร์วจัวิเคร์าะห์ัอัำตโน้มัติที่างห้ัอำงปฏิิบัติการ์คร์บวงจัร์ (Total Laboratory  
Automation) เพั้�อำความร์วดีเร์็วแล่ะความปล่อำดีภัยุใน้การ์ขน้สง่

ห้ัอำงปฏิิบัติการ์อำณ้ช่ววิที่ยุา ให้ับร์ิการ์ตร์วจัวิเคร์าะห์ั หัาสาร์พััน้ธ่กร์ร์มขอำงเช้�อำก่อำโร์ค 
ด้ีวยุเที่คนิ้คที่างอำณ้ช่ววิที่ยุา (Biomolecular) ร์ายุการ์ตร์วจัท่ี่�ใหั้บริ์การ์ได้ีแก่ การ์ตร์วจัหัา
ปร์ิมาณเช้�อำไวรั์ส HIV, ไวรั์สตับอัำกเสบ (HBV, HCV), การ์ตร์วจัคัดีกร์อำงมะเร์็งปากมดีล่้ก 
(HPV-DNA), SARs CoV2 (COVID-19), โร์คติดีต่อำ
ที่างเดิีน้หัายุใจั (air born) ร์วมถึงโร์คติดีเช้�อำอ่ำบัติใหัม่  
กล่่่มงาน้เที่คนิ้คการ์แพัที่ยุ์ ม่การ์จััดีตั�งห้ัอำงปฏิิบัติการ์
ความดัีน้ล่บ เพั้� อำร์อำงรั์บการ์ตร์วจัสอำบส่งตร์วจัจัาก 
ผู้้้ป่วยุสงสัยุติดีเช้�อำ SARs CoV2 (COVID 19) เพัิ�มความ
ปล่อำดีภัยุแก่เจ้ัาหัน้้าท่ี่� ผู้้้ปฏิิบติังาน้ แล่ะป้อำงกัน้การ์แพัร์่
กร์ะจัายุเช้�อำส้ส่ิ�งแวดีล้่อำม

เคร้์�อำงตร์วจัวิเคร์าะห์ั อัำตโน้มัติที่างอำณช้ว่วิที่ยุา 
ใชห้ัลั่กการ์ Polymerase Chain Reaction (PCR) เปน็้
ร์ะบ Fully Automation ทัี่�งการ์สกัดีสาร์พััน้ธ่กร์ร์ม 
(DNA/RNA Extraction) แล่ะ การ์เพัิ�มจัำาน้วน้สาร์
พััน้ธ่กร์ร์ม (Amplification) ใช้ร์ะบ IT เช้�อำมต่อำแล่ะ 
สง่ผู้ล่ จัากเคร์้�อำงตร์วจัวิเคร์าะห์ั ผู้า่น้ร์ะบบ Laboratory 
Information System (LIS) ไปท่ี่�ร์ะบบ HIS ขอำง 
โร์งพัยุาบาล่โดียุตร์ง ช่วยุให้ัการ์ร์ายุงาน้ผู้ล่ร์วดีเร์็ว 
ยุิ�งขึ�น้ (Insert ร้์ป 6800 เห็ัน้ภาพักว้างทัี่�งเคร์้�อำงแล่ะ
เจ้ัาหัน้้าท่ี่� Load sample หัร์้อำ Touch screen)

ต่อำชั�วโมงร์อำงรั์บร์ายุการ์ที่ดีสอำบท่ี่�หัล่ากหัล่ายุได้ีมากกว่า 200 
ร์ายุการ์ คร์อำบคล่่มการ์ที่ดีสอำบท่ี่�แพัที่ยุ์ต้อำงการ์ เพ้ั�อำความถ้ก
ต้อำงร์วดีเร์็วแล่ะเพัิ�มความพัึงพัอำใจัสำาหัร์ับผู้้้ใช้บร์ิการ์
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ติิดต่ิอุเรา กลุุ่่มงานเทคนิคการแพทย์ ์โรงพย์าบาลุ่เจรญิกรุงประชารกัษ์์ ชั�น 1 อุาคารอุนุสู้รณ์์ 20 ปี โทร: 02-289-7769

ระบบตีรวจวิเคราะหัท์างหั�องป่ฏิิบัติีการแบบอัตีโนมัติีระบบตีรวจวิเคราะหัท์างหั�องป่ฏิิบัติีการแบบอัตีโนมัติี
ครบวงจร Total Laboratory Automationครบวงจร Total Laboratory Automation

LEAN ระบบการข็นส่งหัลอดูเลือดูเข็�าสู่ Total Lab AutomationLEAN ระบบการข็นส่งหัลอดูเลือดูเข็�าสู่ Total Lab Automation

การตีรวจวิเคราะหัท์างอณููชีวีวิทยา Molecular Laboratoryการตีรวจวิเคราะหัท์างอณููชีวีวิทยา Molecular Laboratory
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นพั.สำุขสำันต์ กิตติศูุภกร ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นัก-
ก�รแพัทย์ ร์่วมเป็น้วิที่ยุากร์ ใน้งาน้ปร์ะช่มวิชาการ์
อำอำน้ไล่น้์ SICMPH 2020–2021 คร์ั�งส่ดีท้ี่ายุ ตอำน้ท่ี่� 
14 เพั้�อำคณ่ภาพัชวิ่ตท่ี่�สมบ้ร์ณข์อำงผู้้ส้ง้อำายุ่ไที่ยุ ภายุใต้
หััวข้อำ “Science and Spirit for Healthy Longevity 
in Covid-19 Era” จััดีโดียุ คณะแพัที่ยุศาสตร์์ศิร์ิร์าช-
พัยุาบาล่ มหัาวิที่ยุาลั่ยุมหิัดีล่ ใน้วัน้ท่ี่� 31 ต่ล่าคม 2564 
เวล่า 13.30–16.00 น้. สามาร์ถร์ับชมผู้่าน้ Facebook: 
Sirirajconference

สำาหัรั์บเน้้� อำหัาคร์ั�งน่้�เป็น้บที่สร่์ปขั�น้ท่ี่�ส่ดีขอำง
ความร่์วมม้อำร์ะหัว่างอำงค์กร์หัลั่กที่างด้ีาน้สาธาร์ณส่ข
ขอำงปร์ะเที่ศเพั้� อำผู้ลั่กดัีน้น้โยุบายุ Decades of 
Healthy Aging 2021-2030 ขอำงอำงค์การ์อำน้ามัยุ
โล่ก ท่ี่�ม่่งเน้้น้การ์ยุกร์ะดัีบค่ณภาพัช่วิตขอำงผู้้้ส้งอำายุ่
อำยุ่างยัุ�งยุ้น้ โดียุเฉพัาะอำยุ่างยุิ�งใน้ภาวะวิกฤตการ์แพัร่์
ร์ะบาดีขอำงไวรั์สโคโร์น้าสายุพััน้ธ่์ใหัม่ (COVID-19) 
วิที่ยุากร์ ปร์ะกอำบด้ีวยุ ศู.ดูร.นพั.ปัระสิำทธิิ� วัฒน�ภ� 
คณบด่ีคณะแพัที่ยุศาสตร์ศิ์ร์ริ์าชพัยุาบาล่ นพั.สำมิศูกัดิู�  
อำรรฆศูลิปั์ อำธบิด่ีกร์มการ์แพัที่ยุ์ กร์ะที่ร์วงสาธาร์ณส่ข 
น พั . สำุ ข สำั น ต์  กิ ต ติ ศูุ ภ ก ร  ผู้้้ อำำา น้ ว ยุ ก า ร์ สำา นั้ ก - 
การ์แพัที่ย์ุ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ น�งสำจิุตร� พัทิย�นรเศูรษฐ ์ 
อำธิบด่ีกร์มกิจัการ์ผู้้้ส้งอำายุ่ กร์ะที่ร์วงการ์พััฒน้า
สังคมแล่ะความมั�น้คงขอำงมน่้ษยุ์ นพั.จักกริชี โง�วศูิร ิ 
ร์อำงเล่ขาธิการ์ สำานั้กงาน้หัลั่กปร์ะกัน้ส่ขภาพัแห่ังชาติ 
แล่ะ ดูร.นพั.ไพัโรจน์  เสำ�น่วมิ ผู้้้ช่วยุผู้้้ จััดีการ์ 
สำานั้กงาน้กอำงที่่น้สน้ับสน่้น้การ์สร์้างเสร์ิมส่ขภาพั 
ดีำาเนิ้น้ร์ายุการ์โดียุ ศู.นพั.ปัระเสำริฐ อัำสำสำันตชีัย 
ป ร์ ะ ธ า น้ ค ณ ะ ก ร์ ร์ ม ก า ร์ ฝ่่ า ยุ วิ ช า ก า ร์ ฯ  ค ณ ะ
แพัที่ยุศาสตร์ศิ์ร์ิร์าชพัยุาบาล่

สำำานกัการแพทย์ร์ว่มัย์กระดัับัคณุภาพชีวิีติผู้้ส้้ำงอายุ์ สำำานกัการแพทย์ร์ว่มัย์กระดัับัคณุภาพชีวิีติผู้้ส้้ำงอายุ์ 
ฝ่่าวิกฤติโควิดั-19 งานประชุีมัวิชีาการศิิรริาชีฝ่่าวิกฤติโควิดั-19 งานประชุีมัวิชีาการศิิรริาชี
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(29 ต.ค. 64) พัล.ต.อำ.อัำศูวิน ขวัญเมิือำง ผู้้้ว่าร์าชการ์
กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ (ปร์ะธาน้) เปิดีงาน้สัมมน้าแล่กเปล่่�ยุน้เร์่ยุน้ร้์้ 
การ์สร์้างเคร์้อำข่ายุ แล่ะชมร์มเบาหัวาน้ขอำงปร์ะเที่ศไที่ยุใหั้ 
เข้มแข็งแล่ะยุั�งยุ้น้ “A Seminar for Strengthening and  
Sustainable Development of Diabetes Community  
Thailand”อำอำน้ไล่น์้ผู้่าน้ร์ะบบ Zoom webinar ณ ห้ัอำงปร์ะช่ม
อ่ำดีมสังวร์ญาณชั�น้ 23 อำาคาร์ 72 พัร์ร์ษา มหัาร์าชิน่้ โร์งพัยุาบาล่
เจัร์ิญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์

นพั.สำุขสำันต์ กิตติศูุภกร ผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ 
กล่่าวว่า จัากสถิติสำานั้กการ์แพัที่ย์ุให้ัการ์ด้ีแล่ผู้้้ป่วยุเบาหัวาน้
ใน้ปี 2563 จัำาน้วน้ 49,761 จัน้ถึงปี 2564 ม่ผู้้้ป่วยุเบาหัวาน้
เข้าร์ักษาถึง 71,512 ร์ายุ แล่ะเพัิ�มขึ�น้ถึงปีล่ะ 10.9 เปอำร์์เซึ่็น้ต์  
เม้�อำวัดีจัากตัวช่�วัดีเขตส่ขภาพัท่ี่� 13 กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ ด้ีาน้
การ์ดี้แล่ควบค่มร์ะดัีบน้ำาตาล่เบาหัวาน้ ใน้ปี 2564 สำานั้ก 
การ์แพัที่ย์ุ ที่ำาได้ี 75 เปอำร์์เซ็ึ่น้ต์ จัากเป้าหัมายุท่ี่�ตั�งไว้ 35 
เปอำร์์เซ็ึ่น้ต์ ซึ่ึ�งสามาร์ถควบค่มผู้้้ป่วยุเบาหัวาน้ท่ี่�มารั์กษาใน้ 
โร์งพัยุาบาล่สังกัดีสำานั้กการ์แพัที่ยุ์ให้ัม่ร์ะดัีบน้ำาตาล่ใน้เล้่อำดี

กทมั. รว่มัสัำมัมันาระดัมัรว่มัสำรา้งเครอืข่่าย์ กทมั. รว่มัสัำมัมันาระดัมัรว่มัสำรา้งเครอืข่่าย์ 
“เบัาห้วาน..เข่้มัแข่็งและย์ั�งย์นื”“เบัาห้วาน..เข่้มัแข่็งและย์ั�งย์นื”

ร์ะดัีบท่ี่�ด่ี แต่ยุังคงพับว่าม่จัำาน้วน้ขอำงผู้้้ป่วยุท่ี่�ม่ภาวะแที่ร์กซึ่้อำน้ 
จัากเบาหัวาน้ทัี่�งเร์้�อำง ตา ไต แล่ะเท้ี่าเพัิ�มขึ�น้ที่่กปี จึังต้อำงพััฒน้า
เช้�อำมโยุงการ์ดี้แล่เบาหัวาน้ใน้พ้ั�น้ท่ี่�กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ ให้ัเป็น้ 
เคร้์อำข่ายุท่ี่�เข้มแข็งร์วมถึงการ์สร้์างการ์ด้ีแล่ทัี่�งร์ะดัีบปฐมภ้มิ 
ที่่ติยุภ้มิ แล่ะตติยุภ้มิ ให้ัสอำดีคล้่อำงกัน้
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พัญ.เลิศูลักษณ์ ลีล�เรือำงแสำง ร์อำงผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ 
กล่่าวว่า เป้าหัมายุการ์พััฒน้าค่ณภาพัการ์ดี้แล่ผู้้้ป่วยุเบาหัวาน้แบบ
บ้ร์ณาการ์ ยุกร์ะดัีบการ์ร์ักษาส้่มาตร์ฐาน้สากล่ เพัิ�มข่ดีความสามาร์ถ 
การ์รั์กษาพัยุาบาล่ วางแน้วที่างการ์ดีแ้ล่ผู้้ป่้วยุเบาหัวาน้ (Clinical Guidelines) 
การ์ร์ับร์อำงค่ณภาพับร์ิการ์เฉพัาะโร์คเบาหัวาน้ (Disease Specific 
Certification) แล่ะศ้น้ยุ์ความเป็น้เลิ่ศที่างการ์แพัที่ยุ์ (Excellent Center)

ปัจัจ่ับัน้สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ได้ีให้ับริ์การ์ดี้แล่ร์ักษา 2 ร้์ปแบบ ค้อำ  
ศ้น้ย์ุเบาหัวาน้ 2 แห่ัง ได้ีแก่ ศ้น้ย์ุเบาหัวาน้แล่ะเมตาบอำลิ่ก โร์งพัยุาบาล่
ตากสิน้ แล่ะศ้น้ยุ์เบาหัวาน้ โร์งพัยุาบาล่เจัร์ิญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์ แล่ะคลิ่นิ้ก
เบาหัวาน้ 7 แห่ัง ได้ีแก่ โร์งพัยุาบาล่กล่าง โร์งพัยุาบาล่ตากสิน้ โร์งพัยุาบาล่
เจัร์ิญกร่์งฯ โร์งพัยุาบาล่หัล่วงพั่อำที่ว่ศักดิี�ฯ โร์งพัยุาบาล่ล่าดีกร์ะบัง-
กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ โร์งพัยุาบาล่ร์าชพัิพััฒน์้ แล่ะโร์งพัยุาบาล่สิร์ิน้ธร์
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24 ชั่่�วโมง24 ชั่่�วโมง
การแพทย์์ฉุุกเฉุิน การแพทย์์ฉุุกเฉุิน 
มาตรการความปลอดภััยในเทศกาลลอยกระทงมาตรการความปลอดภััยในเทศกาลลอยกระทง

ข�อำมิล้โดูย :ข�อำมิล้โดูย :  ศูน้ยบ์รกิ�รก�รแพัทยฉุ์ุกเฉิุนศูน้ยบ์รกิ�รก�รแพัทยฉุ์ุกเฉิุน
  กรุงเทพัมิห�นคร  (ศูน้ยเ์อำร�วัณ)  กรุงเทพัมิห�นคร  (ศูน้ยเ์อำร�วัณ)

หัลั่งจัากวิกฤตการ์ณ์ โควิดี-19 ท่ี่�บั� น้ที่อำน้ความส่ข 
ขอำงปร์ะชากร์ทัี่�งโล่กมาน้าน้เก้อำบสอำงปี ที่ำาให้ังาน้ล่อำยุกร์ะที่ง
ปี 2564 น่้� ที่างรั์ฐบาล่แล่ะกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ม่ความม่่งหัวัง 
จัะเป็น้การ์ฟื้้� น้ค้น้ความส่ขขอำงปร์ะชาชน้คน้กร่์งเที่พัมหัาน้คร์
แล่ะที่่กคน้ใน้ผู้้น้แผู้่น้ดิีน้ไที่ยุ หัน่้วยุงาน้ต่าง ๆ ร์วมทัี่�งกร่์งเที่พัฯ
จึังจััดีงาน้ล่อำยุกร์ะที่งปี 2564 อำยุ่างยุิ�งใหัญ่แล่ะเป็น้การ์ตอำบรั์บ
การ์เปิดีปร์ะเที่ศอำยุ่างเป็น้ที่างการ์ เพั้�อำให้ัเศร์ษฐกิจัได้ีเดิีน้หัน้้า
แล่ะความส่ขขอำงคน้ไที่ยุกลั่บค้น้มา

ค้น้วัน้ท่ี่� 19 พัฤศจิักายุน้ 2564 วัน้ท่ี่�น้ำาน้อำงเต็มตลิ่�งสะท้ี่อำน้
แสงจััน้ที่ร์์ดีวงกล่มโตท่ี่�ส่อำงสว่างไปทัี่�งเม้อำงชาวกร่์งเที่พัฯ แล่ะ 
ผู้้้ท่ี่�มาเยุ่�ยุมเยุ้อำน้ล้่วน้ม่ความต้�น้เต้น้ยิุน้ด่ีท่ี่�จัะได้ีล่อำยุกร์ะที่ง
แบบ New Normal เต็มร้์ปแบบกัน้เป็น้คร์ั�งแร์ก แน่้น้อำน้ 
โดียุภาร์กิจัขอำงศ้น้ยุ์เอำร์าวัณยุ่อำมต้อำงด้ีแล่ปร์ะชาชน้ที่่กคน้ 
ให้ัได้ีร์ับความปล่อำดีภัยุแม้จัะเป็น้เพั่ยุงอำงค์ปร์ะกอำบส่ดีท้ี่ายุ  
เม้�อำเกิดีปัญหัาเร์่งด่ีวน้เก่�ยุวกับส่ขภาพัขึ�น้มาก็จัำาเป็น้ท่ี่�จัะต้อำง
เขา้ถึงอำยุา่งร์วดีเร์ว็แล่ะสามาร์ถท่ี่�จัะชว่ยุเหัล้่อำผู้้้ปร์ะสบอ่ำบัติเหัต่
อ่ำบัติภัยุได้ีอำยุา่งทัี่น้ท่ี่วงท่ี่แล่ะถ้กต้อำงตามหัลั่กวิชาการ์
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สู้ำานักการแพทย์ ์กรุงเทพมหานครได�รบัภัารกิจโดย์
1. ดีำาเนิ้น้การ์จััดีตั�งศ้น้ยุ์ช่วยุเหัล้่อำผู้้้ปร์ะสบภัยุที่างน้ำา ณ โร์งพัยุาบาล่-

ตากสิน้ โร์งพัยุาบาล่เจัร์ิญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์ แล่ะคณะแพัที่ยุศาสตร์์วชิร์พัยุาบาล่ 
มหัาวิที่ยุาลั่ยุน้วมิน้ที่ร์าธริ์าช เพั้�อำให้ัการ์ชว่ยุเหัล้่อำผู้้้ปร์ะสบภัยุที่างน้ำา

2.  จััดีท่ี่มปฏิิบัติการ์แพัที่ย์ุฉ่กเฉิน้ที่างน้ำาอำอำกตร์วจัล่ำาน้ำาเป็น้ร์ะยุะจัำาน้วน้
ทัี่�งสิ�น้ 3 ท่ี่ม โดียุแบง่พั้�น้ท่ี่�ร์ับผิู้ดีชอำบ

2.1  เร้์อำก้้ช่พัวชิร์ะพัยุาบาล่ร์ับผิู้ดีชอำบตั�งแต่สะพัาน้พัร์ะร์าม 7 ถึง
สะพัาน้พัร์ะร์าม 8

2.2  เร์้อำก้้ช่พัโร์งพัยุาบาล่ตากสิน้ร์ับผู้ิดีชอำบตั�งแต่สะพัาน้พัร์ะร์าม 8 
ถึงสะพัาน้กร่์งเที่พั

2.3  เร์้อำก้้ช่พัโร์งพัยุาบาล่เจัร์ิญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์ร์ับผิู้ดีชอำบตั�งแต่
สะพัาน้กร่์งเที่พัฯ ถึง สะพัาน้พัร์ะร์าม 9

3.  จััดีหัน้่วยุปฏิิบัติการ์แพัที่ยุ์ฉ่กเฉิน้ปร์ะจัำากอำงอำำาน้วยุการ์ร์่วม
ใน้พั้�น้ท่ี่�จััดีงาน้ดัีงต่อำไปน่้�

3.1  โร์งพัยุาบาล่ร์าชพิัพััฒน์้ปร์ะจัำากอำงอำำาน้วยุการ์ร่์วม
พั้�น้ท่ี่�จััดีงาน้บร์ิเวณสะพัาน้พัร์ะร์าม 8 ใน้วัน้ท่ี่� 19 พัฤศจิักายุน้ 2564

3.2  โร์งพัยุาบาล่กล่างปร์ะจัำากอำงอำำาน้วยุการ์ร์่วมพั้� น้ท่ี่� จััดีงาน้บร์ิเวณ 
คล่อำงโอ่ำงอ่ำางตั�งแต่วัน้ท่ี่� 19 ถึง 21 พัฤศจิักายุน้ 2564

3.3  โร์งพัยุาบาล่ล่าดีกร์ะบังกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ปร์ะจัำากอำงอำำาน้วยุการ์ร์่วม
พั้�น้ท่ี่�จััดีงาน้คล่อำงผู้ดี่งกร่์งเกษมวัน้ท่ี่� 19 พัฤศจิักายุน้ 2564

4.  โร์งพัยุาบาล่ใน้สังกัดีสำานั้กการ์แพัที่ย์ุทัี่�ง 11 โร์งพัยุาบาล่แล่ะศ้น้ย์ุบร์ิการ์-
การ์แพัที่ย์ุฉ่กเฉิน้(ศ้น้ย์ุเอำร์าวัณ)เตร์่ยุมพัร้์อำมร์อำงรั์บแล่ะให้ัการ์สนั้บสน่้น้กร์ณ ่
เกิดีสถาน้การ์ณ์ฉ่กเฉิน้ ร์วมทัี่�งปร์ะสาน้กับภาค่เคร้์อำข่ายุที่่กภาคส่วน้ ไม่ว่าจัะเป็น้ 
หัน้่วยุงาน้อ้ำ�น้ ๆ ขอำงกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ กร์มเจ้ัาท่ี่า สถาน้พัยุาบาล่ ทัี่�งภาครั์ฐแล่ะ
เอำกชน้ ม้ล่นิ้ธิแล่ะท่ี่มก้้ภัยุต่าง ๆ ร์วมทัี่�งภาคเอำกชน้ท่ี่�จััดีงาน้ใน้ท่ี่�ต่างๆ กว่า 31 แหั่ง 
ทัี่�วกร่์งเที่พัฯ เพั้�อำให้ัเกิดีความปล่อำดีภัยุส้งส่ดีแก่ปร์ะชาชน้ท่ี่�เข้ามาร์ว่มงาน้ล่อำยุกร์ะที่ง
วัน้ท่ี่� 19 พัฤศจิักายุน้ 2564 ปีน่้�งาน้ล่อำยุกร์ะที่งเป็น้ไปด้ีวยุความสงบเร์่ยุบร์้อำยุไม่ม่การ์
ด้ี�มส่ร์า ไม่ม่เหัต่ที่ะเล่าะวิวาที่ ไม่ม่การ์เล่่น้ปร์ะทัี่ดีดีอำกไม้ไฟื้ เป็น้ผู้ล่ให้ัปร์ะชาชน้ท่ี่�มา
ร์่วมงาน้จัำาต้อำงให้ับริ์การ์การ์แพัที่ย์ุฉ่กเฉิน้ปริ์มาณน้้อำยุแล่ะไม่เกิดีเร้์�อำงท่ี่�ไม่คาดีฝั่น้
ร่์น้แร์งขึ�น้ร์ะหัว่างงาน้ล่อำยุกร์ะที่งปี 2564

การ์ให้ับร์ิการ์ขอำงที่างศ้น้ย์ุเอำร์าวัณ ม่การ์น้ำาส่งผู้้้ป่วยุอำาการ์ไม่ร่์น้แร์งเพั่ยุง  
4 ร์ายุ เข้าร์ับการ์ร์ักษาพัยุาบาล่ตามความเหัมาะสม ใน้ขณะท่ี่�ที่่กท่ี่าน้กำาลั่งสน่้กสน้าน้
ร์้�น้เริ์งพัวกเร์ายัุงที่ำางาน้แล่ะพัร้์อำมเสมอำสำาหัรั์บการ์ดี้แล่ช่วิตแล่ะสวัสดิีภาพัขอำงที่่กคน้ 
ขอำบค่ณคร์ับ
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ผู้ศู.(พัเิศูษ) พัญ.ว�ศูนิยี ์นรเศูรษฐกีลุ
ก่มาร์แพัที่ยุ์โร์คร์ะบบที่างเดิีน้หัายุใจั 
กล่่่มงาน้ก่มาร์เวชกร์ร์ม
โร์งพัยุาบาล่เจัร์ิญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์ 
สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์

จากวิกฤติ...จากวิกฤติ...
ส่้ำมัติิรภาพที�ย์ิ�งให้ญ่่

จัากสถาน้การ์ณ์การ์ร์ะบาดีขอำงโร์คโควิดี-19 ร์ะล่อำกท่ี่� 3  
ผู้้้ป่วยุใน้กร่์งเที่พัม่จัำาน้วน้เพัิ�มขึ�น้อำยุ่างมากตั�งแต่ช่วงกล่าง
เด้ีอำน้เมษายุน้ 2564 สำำ�นักก�รแพัทย์ไดู�มิีคำ�สำั�งให�มิีก�รจัดูตั�ง 
โรงพัย�บ�ลสำน�มิเอำร�วัณ 3 โดูยให�เปั็นก�รดู้แลขอำง 
โรงพัย�บ�ลเจริญกรุงปัระชี�รักษ์ ซึ่ึ�งการ์จััดีตั�งโร์งพัยุาบาล่
สน้ามใน้กร่์งเที่พัชว่งเวล่านั้�น้เป็น้โจัที่ย์ุท่ี่�ท้ี่าที่ายุมาก แน้วคิดีขอำง 
โร์งพัยุาบาล่ใน้ช่วงแร์ก จัะเล้่อำกร์ับคน้ไข้อำายุ่น้้อำยุ ไม่ม่โร์ค
เร์้�อำร์ัง ไม่ม่โร์คปร์ะจัำาตัวท่ี่�ม่ความเส่�ยุง ไม่ม่ปอำดีอัำกเสบมาไว้ท่ี่�
โร์งพัยุาบาล่สน้าม แต่เหัต่การ์ณ์จัริ์งกร่์งเที่พัใน้ช่วงนั้�น้ม่คน้ไข้
ส่เหัล้่อำง ส่ส้ม ท่ี่�ยุังต้อำงอำยุ้บ่้าน้ ไม่ได้ีร์ับการ์ร์ักษาท่ี่�โร์งพัยุาบาล่
เป็น้จัำาน้วน้มาก จึังหัล่่กเล่่�ยุงไม่ได้ีเล่ยุท่ี่�โร์งพัยุาบาล่สน้าม
เอำร์าวัณ 3 จัะต้อำงร์ับคน้ไข้ส่เหัล้่อำง

ใน้ช่วงเวล่านั้�น้อำายุ่ร์แพัที่ย์ุขอำงโร์งพัยุาบาล่ ก็ต้อำงที่ำา
หัน้้าท่ี่�ดี้แล่คน้ไข้โควิดีส่ส้ม ส่แดีง ท่ี่� ม่อำาการ์หัน้ักภายุใน้ 
โร์งพัยุาบาล่เจัริ์ญกร่์งปร์ะชาร์กัษ์ จัน้ไม่ม่เวล่ามากพัอำท่ี่�จัะมาชว่ยุ 

ใน้โร์งพัยุาบาล่สน้ามได้ี แพัที่ยุ์สาขาอ้ำ�น้ ๆ ใน้โร์งพัยุาบาล่จึัง 
ต้อำงอำอำกมาช่วยุก่อำตั�งโร์งพัยุาบาล่สน้าม ไม่ว่าจัะเป็น้แพัที่ย์ุ
โร์คติดีเช้�อำ ก่มาร์แพัที่ย์ุ ศัล่ยุแพัที่ย์ุ โดียุเร์ิ�มจัากสำาร์วจัสถาน้
ท่ี่� เตร่์ยุมสถาน้ท่ี่� ร์ิเริ์�มที่ำาเอำกสาร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจัะเป็น้คำาสั�งการ์
ร์ักษา (Standing Order) เพั้�อำให้ัง่ายุต่อำการ์ที่ำางาน้ขอำงแพัที่ยุ์ 
สาขาอ้ำ�น้ ๆ  ท่ี่�ไมใ่ชอ่ำายุ่ร์แพัที่ย์ุ ใบร์บัคน้ไขใ้หัม ่ใบ Progress Note  
ร์วมไปถึงอำอำกแน้วที่างหัน้้าท่ี่�แพัที่ยุ์สน้าม แน้วที่างการ์
ส่งตัวคน้ไข้เข้าร์ักษาใน้โร์งพัยุาบาล่หัลั่ก พัอำถึงเวล่าเปิดี 

จากวิกฤติ...
ส่้ำมัติิรภาพที�ย์ิ�งให้ญ่่
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โร์งพัยุาบาล่สน้ามจัริ์งใน้ชว่งแร์ก เป็น้ชว่งท่ี่�หันั้กแล่ะยุ่ง่เหัยิุงมาก 
แม้ว่าจัะม่การ์เตร์่ยุมการ์มาแล้่วก็ตาม คน้ไข้ม่อำาการ์หันั้ก
มากกว่าท่ี่�คิดีไว้ ทัี่�งท่ี่�ตอำน้แร์กตั�งใจัจัะร์ับดี้แล่คน้ไข้ส่เข่ยุว  
เหัล้่อำงอ่ำอำน้ แต่ความเป็น้จัริ์งแล้่วม่ทัี่�งคน้ไข้ส่เหัล้่อำงเข้ม ส้ม  
จัน้บางคร์ั�งม่ส่แดีงหัล่งมาบ้าง

จัากพัยุาบาล่ท่ี่�ขึ�น้เวร์ใน้ชว่งแร์กม่เพัยุ่งไม่ถึง 10 คน้ต่อำเวร์ 
ท่ี่�ต้อำงที่ำางาน้หัล่ายุอำยุ่าง ไม่ว่าจัะเป็น้การ์โที่ร์ศัพัท์ี่ปร์ะเมิน้
อำาการ์ก่อำน้มาถึงโร์งพัยุาบาล่สน้าม ต้อำงผู้ลั่ดีกัน้ใส่ช่ดี PPE 
เข้าไปร์ับคน้ไข้ใหัม่ท่ี่�มาพัร์้อำมกัน้เป็น้สิบ ๆ คน้ บางก็ต้อำง
ร์ับคำาสั�งการ์ร์ักษาจัากแพัที่ยุ์ (ท่ี่�ใน้ช่วงแร์กม่ความไม่ล่งตัวขอำง 
Standing Order ร์ว่มกับม่การ์เปล่่�ยุน้แปล่ง Standing Order ตาม
สถาน้การ์ณ์อำยุ้่บ่อำยุคร์ั�ง) จัน้ต้อำงมาที่ำาความเข้าใจักัน้ใหัม่แที่บ 
ที่่กวัน้ใน้ช่วงแร์ก ม่ความสับสน้ว่่น้วายุเกิดีขึ�น้หัน้้างาน้อำยุ้่ 
บอ่ำยุคร์ั�ง ซึ่ึ�งคณ่พัยุาบาล่ใน้ท่ี่มได้ีชว่ยุกัน้ที่ำา KM ตล่อำดีแที่บที่ก่วัน้  
เพั้�อำปรั์บเปล่่�ยุน้การ์ที่ำางาน้ให้ัเข้ากับสถาน้การ์ณ์ แล่ะเข้ากับ 
คำาสั�งการ์รั์กษาขอำงแพัที่ยุ์ท่ี่�ม่ความซึ่ับซึ่้อำน้แล่ะยุ่่งยุากมาก
ขึ�น้เร์้�อำยุ ๆ ตามความหันั้กขอำงคน้ไข้ ไม่ว่าจัะเป็น้การ์ท่ี่�ต้อำง
เจัาะน้ำาตาล่ปล่ายุนิ้�วท่ี่�ถ่�มากขึ�น้ เจัาะเล้่อำดี ฉ่ดียุาเข้าเส้น้เล้่อำดี  
ให้ัน้ำาเกล้่อำใหั้อำอำกซึ่ิเจัน้ท่ี่�ต้อำงเข็น้เคร์้�อำงผู้ลิ่ตอำอำกซึ่ิเจัน้เปล่่�ยุน้
เต่ยุงไปมา ไปจัน้ถึงการ์ใส่ High Flow Nasal Canula (ซึึ่�งใน้ 
ตอำน้แร์กไม่อำยุากให้ัม่การ์ใชท่้ี่�โร์งพัยุาบาล่สน้ามเล่ยุ) จัน้บางคร์ั�ง
ถึงกับม่การ์ใสท่่ี่อำชว่ยุหัายุใจั ต้อำงยุอำมร์ับเล่ยุว่างาน้โร์งพัยุาบาล่
สน้าม ค่ณพัยุาบาล่ที่่กคน้ใน้ท่ี่มเป็น้ฮ่ีโร์ข่อำงหัมอำจัร์ิง ๆ

ม่เจ้ัาหัน้้าท่ี่�อ่ำกหัล่ายุฝ่่ายุท่ี่�ได้ีร์่วมแร์งร์่วมใจักัน้ที่ำางาน้
โร์งพัยุาบาล่สน้าม ไม่ว่าจัะเป็น้เภสัชกร์ ท่ี่�สามาร์ถหัายุาตาม
ท่ี่�แพัที่ยุ์ต้อำงการ์ได้ีตล่อำดี เจ้ัาหัน้้าท่ี่�เอำกซึ่เร์ย์ุท่ี่�ต้อำงแต่งช่ดี 
PPE เข้าไปเอำกซึ่เร์ย์ุคน้ไข้ครั์�งล่ะเป็น้เวล่าน้าน้ 2-3 ชั�วโมง  
เจ้ัาหัน้้าท่ี่�ที่ำาความสะอำาดี ท่ี่�ม่ความเส่�ยุงใน้การ์เข้าไปเก็บขยุะ
ติดีเช้�อำ เจ้ัาหัน้้าท่ี่�แจักอำาหัาร์ให้ัคน้ไข้ ซึึ่�งไม่ว่าคน้ไข้ต้อำงการ์
อำาหัาร์ปร์ะเภที่ไหัน้ก็สามาร์ถเตร่์ยุมหัาใหัไ้ด้ี หัน้ว่ยุชา่งท่ี่�มาซึ่อ่ำม
บำาร่์งอำาคาร์ ไม่ว่าจัะไฟื้ดัีบ น้ำาร์ั�ว หัร์้อำจิัปาถะ ก็ซึ่อ่ำมได้ี แล่ะยุังม่ 
เจ้ัาหัน้้าท่ี่�ท่ี่�เก่�ยุวข้อำงอ่ำกหัล่ายุฝ่่ายุท่ี่�มาร่์วมแร์งร่์วมใจักัน้ที่ำางาน้
ใน้สถาน้การ์ณ์ท่ี่�ม่ความเส่�ยุง ซึึ่�งคงไม่ม่ใคร์อำยุากที่ำา แต่ที่่กคน้
ก็ได้ีเส่ยุสล่ะปร์ะโยุชน์้สว่น้ตน้เพั้�อำปร์ะโยุชน์้สว่น้ร์ว่ม

นอำกจ�กนี�แล�วต�อำงขอำขอำบคุณแพัทย์โรงพัย�บ�ล-
เจริญกรุงปัระชี�รักษ์ทุกคน ไม่ิว่�จะเป็ันแพัทย์สำ�ข�ไหน  
อำ�ยุมิ�ก อำ�ยุน�อำย แพัทยข์��ร�ชีก�ร แพัทยห์�วงเวล� ไปัจนถึง
น�อำง ๆ  Intern ทกุแผู้นก ที�ให�คว�มิรว่มิมิอืำรว่มิใจมิ�เปั็นแพัทย์
เวรสำน�มิ ในช่ีวงเวล�ที�ย�กลำ�บ�ก ทำ�ให�เห็นถึงนำ�ใจขอำง
เพัื�อำนแพัทย์ทุกสำ�ข�ที�ต�อำงอำอำกมิ�ทำ�ง�นในสำ่วนที�ไมิ่ถนัดู  
แต่ทุกคนก็ให�คว�มิร่วมิมิือำร่วมิใจเพัื�อำง�นที�ท��ท�ยในครั�งนี�  
ร่วมิถึงแพัทย์แผู้นกเอำกซเรย์ที�คอำยอ่ำ�นฟิิล์มิให�ตลอำดูเวล� 
ไมิ่ ว่�จะดึูกขน�ดูไหน ก็อ่ำ�นฟิิล์มิให�ตลอำดู และแพัทย์
อำ�ยุรกรรมิที�ค่อำยให�คำ�ปัรึกษ�ในคนไข�ที�หนัก เชีื� อำว่�ง�น 
โรงพัย�บ�ลสำน�มิในครั�งนี�ทำ�ให�ทุกคนไดู�ปัระสำบก�รณ์ใหมิ ่
มิติรภ�พัใหมิ ่ๆ ก�รพัฒัน�คว�มิคิดูใหมิ ่กล��ที�จะทำ�สำิ�งใหมิ ่ๆ 
และที�สำำ�คัญคือำ คว�มิภ้มิใิจที�ไดู�เปั็นสำ่วนรว่มิในก�รปัฏิิบติัง�น
ในโรงพัย�บ�ลสำน�มิในครั�งนี�
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โรคไตเรื�อำรังเป็ันโรคที�สำำ�คัญและต�อำงก�รทรัพัย�กร 
ท�งสำ�ธิ�รณสำุขในก�รดู้แลมิ�กขึ�นในปััจจุบัน โดียุม่ผู้้้ป่วยุ 
โร์คไตเร้์� อำร์ังร์ะยุะท่ี่� 5 ท่ี่�ได้ีร์ับการ์บำาบัดีที่ดีแที่น้ไตทัี่�วโล่ก 
กว่า 3.8 ล้่าน้ร์ายุ ใน้ส่วน้น่้�ร์ักษาด้ีวยุวิธ่การ์ล้่างไตที่างช่อำง
ท้ี่อำง (Peritoneal dialysis; PD) ปร์ะมาณร์้อำยุล่ะ 11 แต่ใน้
ปร์ะเที่ศไที่ยุม่น้โยุบายุ PD First สน้ับสน่้น้การ์บำาบัดีที่ดีแที่น้
ไตด้ีวยุวิธ่ PD เป็น้ที่างเล้่อำกแร์ก ที่ำาใหั้ผู้้้ป่วยุที่่กสิที่ธิการ์ร์ักษา
สามาร์ถเข้าถึงการ์ร์ักษาได้ี

ก�รล��งไตท�งช่ีอำงท�อำง (Peritoneal dialysis; PD)  
เปั็นวิธิีก�รรักษ�ที�สำะดูวก ผู้้้ป่วยุสามาร์ถที่ำาด้ีวยุตน้เอำงท่ี่�บ้าน้  
ไม่จัำาเป็น้ต้อำงเดิีน้ที่างมาสถาน้พัยุาบาล่บ่อำยุๆ อ่ำกทัี่�งยุังม่ 
การ์ศึกษาท่ี่�พับว่าเม้�อำเท่ี่ยุบกับการ์ฟื้อำกเล้่อำดีด้ีวยุเคร์้�อำงไตเท่ี่ยุม 
(Hemodialysis; HD) ม่อัำตร์าการ์ร์อำดีช่วิตแล่ะค่ณภาพัช่วิต 
ไม่แตกต่างกัน้สำาหัร์ับการ์ร์ักษาทัี่�งสอำงวิธ่

โรงพัย�บ�ลสิำรินธิร สำำ�นักก�รแพัทย์ กรุงเทพัมิห�นคร 
ได้ีจััดีตั�งเปิดีให้ับร์ิการ์ห้ัอำงล้่างไตที่างช่อำงท้ี่อำง ตั�งแต่วัน้ท่ี่� 15 
พัฤศจิักายุน้ 2564 ม่วัตถ่ปร์ะสงค์ ดัีงน่้�

ห้อ้งล้้างไตทางช่อ่งท้อง ห้อ้งล้้างไตทางช่อ่งท้อง 
1 ในของขวััญปีีให้ม่่เพ่ื่� อคนกรุงุเทพื่1 ในของขวััญปีีให้ม่่เพ่ื่� อคนกรุงุเทพื่

นพั.คเชีนทร ์ผู้ลสำว่�ง
อำายุ่ร์แพัที่ยุ์โร์คไต กล่่่มงาน้อำายุ่ร์กร์ร์ม
โร์งพัยุาบาล่สิร์ิน้ธร์ 
สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์

◆ เพัื�อำให�ผู้้�ปั่วยโรคไตเรื�อำรังที�ต�อำงรับก�รบำ�บัดูรักษ�
ทดูแทนไตมิที�งเลือำกในก�รบำ�บดัูทดูแทนไต โดียุหัากต้อำงการ์
ร์ักษาด้ีวยุวิธ่ล้่างไตที่างช่อำงท้ี่อำง สามาร์ถเข้าถึงบร์ิการ์แบบ 
คร์บวงจัร์ (One stop service)
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◆ เพัื�อำสำนับสำนุนนโยบ�ยพััฒน�ระบบบริก�รสำุขภ�พั 
(Service Plan) สาขาโร์คไตขอำงสำานั้กการ์แพัที่ยุ ์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์

◆ เพัื� อำเพัิ�มิสำมิรรถนะบุคล�กรพัย�บ�ลในก�รดู้แล 
ผู้้�ปั่วยโรคไตเรื�อำรังระยะสำุดูท��ยท่ี่�ต้อำงบำาบัดีรั์กษาที่ดีแที่น้ไต
โดียุการ์ล้่างไตที่างช่อำงท้ี่อำงโดียุให้ับริ์การ์แก่ผู้้้ป่วยุโร์คไตเร์้�อำรั์ง 
ท่ี่�ร์ักษาโดียุการ์ล้่างไตที่างชอ่ำงท้ี่อำง

◆ ให�ก�รแนะนำ�วิธิีก�รล��งไตท�งช่ีอำงท�อำงสำำ�หรับ 
ผู้้�ปั่วยโรคไตเรื�อำรังระยะที� 4 – 5 เพั้�อำปร์ะกอำบการ์ตัดีสิน้ใจั 
เล้่อำกวิธก่าร์บำาบัดีที่ดีแที่น้ไต

◆ ให�ก�รดู้แลรกัษ�ผู้้�ปั่วยโรคไตเรื�อำรงัระยะที� 5 ท่ี่�ได้ีร์ับ
การ์บำาบัดีที่ดีแที่น้ไตด้ีวยุวิธ่ล้่างไตที่างช่อำงท้ี่อำง ตั�งแต่ขั�น้ตอำน้
เร์ิ�มต้น้ใสส่ายุล้่างไตที่างชอ่ำงท้ี่อำง, การ์ฝึ่กให้ัผู้้้ป่วยุที่ำาการ์ล้่างไต 
ที่างช่อำงท้ี่อำงด้ีวยุตน้เอำง, ติดีตามผู้้้ป่วยุหัลั่งเร์ิ�มล้่างไตที่าง 
ช่อำงท้ี่อำงด้ีวยุตน้เอำงท่ี่�บ้าน้, ตร์วจัปร์ะเมิน้แล่ะดี้แล่แผู้ล่หัน้้า
ท้ี่อำงแล่ะสายุข้างไตที่างช่อำงท้ี่อำง, ร์่วมดี้แล่แล่ะรั์กษาภาวะ
แที่ร์กซึ่้อำน้จัากการ์ล้่างไตที่างชอ่ำงท้ี่อำง

◆ ให�ก�รตรวจเฉุพั�ะท�งสำำ�หรับผู้้�ปั่วยล��งไตท�ง 
ชี่อำงท�อำง ได้ีแก่ Peritoneal Equilibration Test (PET),  
Adequecy Test

ปััจจุบันห�อำงล��งไตท�งชี่อำงท�อำง โรงพัย�บ�ลสำิรินธิร  
สำำ�นักก�รแพัทย์ กรุงเทพัมิห�นคร เปิัดูให�บริก�รบริเวณ 
ชัี�น 3 อำ�ค�รบริก�ร โดูยให�บริก�รในเวล�ร�ชีก�ร 8.00 น.  
ถึง 16.00 น. โดูยอำ�ยุรแพัทย์โรคไตและพัย�บ�ลวิชี�ชีีพั-
ชีำ�น�ญก�รที�ผู้่�นก�รอำบรมิหลักส้ำตรก�รพัย�บ�ลเฉุพั�ะท�ง
สำ�ข�ก�รพัย�บ�ลเวชีปัฏิิบติัก�รบำ�บดัูทดูแทนไต (ก�รล��งไต
ท�งชี่อำงท�อำง)
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หอำบำ�บัดูผู้้�ปั่วยโรคหลอำดูเลือำดูสำมิอำงและสำมิอำงเสำื� อำมิ 
เปั็นหนึ�งในหน่วยง�นขอำงศู้นย์สำมิอำงและหลอำดูเลือำดูสำมิอำง  
โรงพัย�บ�ลต�กสำิน สำำ�นักก�รแพัทย ์กรุงเทพัมิห�นคร ซึ�งเปั็น
ศู้นย์คว�มิเป็ันเลิศูดู��นก�รแพัทย์ เปั็นแมิ่ข่�ยก�รดู้แลผู้้�ปั่วย
โรคหลอำดูเลือำดูสำมิอำงชีนิดูตีบหรือำอุำดูตันเฉุียบพัลัน (Stroke 
Fast Track) ขอำงเครือำข่�ยที� 6 ขอำงเขตบริก�รสำุขภ�พัที� 13  
ผู้้�อำำ�นวยก�รโรงพัย�บ�ลต�กสำิน เปั็นปัระธิ�นอำนุกรรมิก�ร 
ก�รพััฒน�ระบบบริก�รสุำขภ�พั (Service Plan) สำ�ข� 
โรคหลอำดูเลือำดูสำมิอำง

การ์ดี้แล่รั์กษาผู้้้ป่วยุโร์คหัล่อำดีเล้่อำดีสมอำงเฉ่ยุบพัลั่น้  
ม่ร์ะบบช่อำงที่างด่ีวน้ขอำงโร์คหัล่อำดีเล้่อำดีสมอำง (Stroke Fast 
Track) เพั้�อำให้ัการ์รั์กษาอำยุ่างร์วดีเร์็ว แล่ะทัี่น้ท่ี่วงท่ี่ ป้อำงกัน้ไม่
ให้ัเส่ยุช่วิต แล่ะไม่พัิการ์ ปัจัจ่ับัน้ความคาดีหัวังขอำงผู้้้รั์บบร์ิการ์
ส่ขภาพัต้อำงการ์ค่ณภาพัท่ี่�ด่ีแล่ะร์วดีเร์็ว เพิั�มมากขึ�น้ตามล่ำาดัีบ 
การ์ร์ักษาโร์คหัล่อำดีเล้่อำดีสมอำง ไม่ได้ีม่เพั่ยุงการ์ใช้ยุากล่่่มยุา 
ต้าน้เกล็่ดีเล้่อำดี ยุาล่ะล่ายุลิ่�มเล้่อำดี หัร์้อำการ์ผู่้าตัดีเช่น้เดิีม  
แต่ยุังม่เที่คโน้โล่ยุ่การ์รั์กษาสมัยุใหัม่ด้ีวยุร์ังส่ร์่วมร์ักษาร์ะบบ
ปร์ะสาที่ เพั้�อำการ์จััดีการ์ผู้ล่ลั่พัธ์ให้ัเหัมาะสมแล่ะเกิดีความ
ปล่อำดีภัยุส้งส่ดีแก่ผู้้้ป่วยุแล่ะคร์อำบคร์ัว ส่งผู้ล่ต่อำความค่้มค่า 
ค่้มที่่น้ใน้การ์ดี้แล่ร์ักษาท่ี่�เกิดีขึ�น้

ศููนย์โ์รุคห้ล้อดเล่้อดสม่องม่าตรุฐานรุะดับปีรุะเทศูศููนย์โ์รุคห้ล้อดเล่้อดสม่องม่าตรุฐานรุะดับปีรุะเทศู
การ์พััฒน้าร์ะบบบริ์การ์ส่ขภาพั การ์ด้ีแล่รั์กษาผู้้้ป่วยุ 

โร์คหัล่อำดีเล้่อำดีสมอำง แบบบ้ร์ณาการ์ เพ้ั�อำให้ัผู้้้ป่วยุสามาร์ถ
ดี้แล่ตน้เอำงได้ีภายุใต้ความพิัการ์ท่ี่�หัล่งเหัล้่อำอำยุ้่ อำยุ่างม่ความส่ข  
ช่วยุล่ดีอัำตร์าตายุแล่ะความพิัการ์นั้�น้ ม่ปัจัจััยุความสำาเร็์จัค้อำ  
1.ผู้้้บร์ิหัาร์ท่ี่กร์ะดัีบเห็ัน้ความสำาคัญแล่ะให้ัการ์สนั้บสน่้น้การ์
ดีำาเน้ิน้งาน้ 2. ได้ีร์ับความร์่วมม้อำจัากหัน้่วยุงาน้ท่ี่�เก่�ยุวข้อำง 
ทัี่�งหัน้่วยุงาน้ภายุใน้แล่ะหัน้่วยุงาน้ภายุน้อำก 3. ได้ีร์ับความร์่วม
ม้อำจัากท่ี่มสหัสาขาวิชาช่พัภายุใน้โร์งพัยุาบาล่ 4. บ่คล่ากร์ 
ท่ี่�ดีำาเนิ้น้งาน้การ์ดี้แล่ผู้้้ป่วยุโร์คหัล่อำดีเล้่อำดีสมอำง ม่ทัี่กษะแล่ะ
ความสามาร์ถใน้การ์ที่ำางาน้เป็น้ท่ี่ม ม่การ์วางแผู้น้งาน้แล่ะ 
การ์ส้�อำสาร์ท่ี่�ด่ี

ด้ีาน้กร์ะบวน้การ์ที่ำางาน้ 1. แต่งตั�งคณะกร์ร์มการ์โร์คหัล่อำดี-
เล้่อำดีสมอำงร์ะดัีบโร์งพัยุาบาล่ ร์ะดัีบสำานั้ก แล่ะเคร์อ้ำขา่ยุร์ะดัีบเขต 
ร์่วมกัน้กำาหัน้ดีแล่ะจััดีที่ำาแน้วที่างการ์ดี้แล่ผู้้้ป่วยุ ท่ี่�เป็น้ขั�น้ตอำน้ 
ท่ี่�ชัดีเจัน้ ที่ำาให้ัผู้้้ป่วยุได้ีร์ับการ์ดี้แล่อำยุ่างร์วดีเร์็ว ปล่อำดีภัยุ  
ตามมาตร์ฐาน้วิชาชพ่ั กำาหัน้ดีตัวช่�วัดีร์ว่มกัน้ เพั้�อำให้ัที่ก่ภาคสว่น้ 
ม่ส่วน้ร์่วมใน้การ์ดี้แล่ผู้้้ป่วยุ 2.  บร้์ณาการ์ความร์่วมม้อำ 
เป็น้หันึ้�งเด่ียุว ปร์ะสาน้การ์ด้ีแล่ร์่วมกัน้ทัี่�งใน้โร์งพัยุาบาล่ แล่ะ
น้อำกโร์งพัยุาบาล่ 3. พัฒัน้าศักยุภาพับ่คล่ากร์ โดียุการ์จััดีปร์ะช่ม
วิชาการ์ ปร์ะช่มเชิงปฏิิบัติการ์ เพั้�อำให้ัสามาร์ถน้ำาความร้์้ท่ี่�ได้ีร์ับ 
ถ้กถ่ายุที่อำดีไปส้ผู้้่้ป่วยุ เช้�อำมโยุงไปส้ภ่าคปร์ะชาชน้ ช่มชน้ อำาสา-
สมัคร์แล่ะเคร์้อำข่ายุภาค่ คร์อำบคล่่มพั้�น้ท่ี่� ท่ี่�โร์งพัยุาบาล่ตากสิน้
ร์ับผิู้ดีชอำบด้ีแล่ ให้ัความร้้์ stroke alert, stroke awareness 
4.พััฒน้าร์ะบบการ์ดี้แล่ผู้้้ป่วยุเป็น้แบบการ์ที่ำางาน้เป็น้หัน้้าท่ี่� 
(Functional Nursing) ร์ว่มกับร้์ปแบบผู้้้จััดีการ์ร์ายุกร์ณ่ (Nurse 
Case Manager) ที่ำาหัน้้าท่ี่�ปร์ะสาน้การ์ดี้แล่ผู้้้ป่วยุ โดียุยุึดีผู้้้ป่วยุ 
เป็น้ศ้น้ย์ุกล่างให้ัการ์ดี้แล่แบบอำงค์ร์วมตั�งแต่ร์ะดัีบปฐมภ้มิ 
จัน้ถึงร์ะดัีบตติยุภ้มิ

รางวััลแห่่งควัามสำำาเรจ็ของทีีม ศูนูย์์สำมอง และห่ลอดเลือดสำมอง รางวััลแห่่งควัามสำำาเรจ็ของทีีม ศูนูย์์สำมอง และห่ลอดเลือดสำมอง 
THAILAND ANGELS AWARDSTHAILAND ANGELS AWARDS WSO ANGELS AWARDSWSO ANGELS AWARDS

ศูนูย์์โรคห่ลอดเลือดสำมองมาตรฐานศูนูย์์โรคห่ลอดเลือดสำมองมาตรฐาน
กระทีรวังสำาธารณสุำข กระทีรวังสำาธารณสุำข 

(STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION)(STANDARD STROKE CENTER CERTIFICATION)

2018 
ระดับ Gold     

2019 
ระดับ Platinum 

2020 
ระดับ Gold 

2019 
ระดับ Platinum     

2020 
ระดับ Platinum     

ปีี พ.ศู. 
2561 – 2563 

ปีี พ.ศู. 
2558 – 2560 

หัอำบำาบัดีผู้้้ป่วยุโร์คหัล่อำดีเล้่อำดีสมอำงแล่ะสมอำงเส้� อำม 
จััดีการ์ให้ับริ์การ์แบบบ้ร์ณาการ์ ให้ัการ์ดี้แล่รั์กษา ตั�งแต่ร์ะยุะ
วิกฤต กึ�งวิกฤต ร์ะยุะฟื้้� น้ฟื้้ จัน้กร์ะทัี่�งจัำาหัน้่ายุ ติดีตามเยุ่�ยุมบ้าน้ 
ตล่อำดีจัน้มาร์ับการ์ร์ักษาตามน้ัดี ซึ่ึ�งใหั้การ์ดี้แล่ร์ักษาโดียุท่ี่ม 
สหัสาขาวิชาช่พั ไม่ว่าจัะเป็น้ อำายุ่ร์แพัที่ยุ์ร์ะบบปร์ะสาที่ 
ปร์ะสาที่ศัล่ยุแพัที่ยุ์ แพัที่ยุ์เวชศาสตร์์ฟื้้� น้ฟื้้ พัยุาบาล่ เภสัชกร์ 
กายุภาพับำาบัดี นั้กกิจักร์ร์มบำาบัดี นั้กแก้ไขการ์พั้ดี โภชน้บำาบัดี 
นั้กสังคมสงเคร์าะห์ั นั้กจิัตวิที่ยุา
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วัน้ท่ี่� 22 พัฤศจิักายุน้ 2564 ณ ห้ัอำง World Ballroom ชั�น้ 22 โร์งแร์มเซ็ึ่น้ที่ร์า 
แกร์น้ด์ี แล่ะบางกอำกคอำน้เวน้ชัน้เซึ่็น้เตอำร์์ เซ็ึ่น้ที่ร์ัล่เวิล่ด์ี กร่์งเที่พัฯ น�ยแพัทย์
สำุขสำันต์ กิตติศูุภกร ผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ พัร์้อำมด้ีวยุ ศู�สำตร�จ�รย์พัิเศูษ  
น�ยแพัทย์มิ�นิต ศูรีปัระโมิทย์ ปร์ะธาน้คณะกร์ร์มการ์จัร์ิยุธร์ร์มการ์วิจััยุใน้คน้ 
กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ แล่ะน�ยแพัทยป์ัิติ ฉุลอำงวิรยิะเลิศู ผู้้้อำำาน้วยุการ์ศ้น้ยุ์วิจััยุแล่ะแพัที่ยุ
ศาสตร์ศึกษา สำานั้กงาน้พัฒัน้าร์ะบบบริ์การ์ที่างการ์แพัที่ย์ุ  สำำ�นักก�รแพัทย ์เข��รบัมิอำบ
โล่และใบปัระก�ศูนียบัตรรบัรอำงคุณภ�พัคณะกรรมิก�รจรยิธิรรมิก�รวิจัยในมินุษย ์ 
(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)  
จัาก ศู�สำตร�จ�รยพ์ัเิศูษ ดูร.เอำนก เหล่�ธิรรมิทัศูน์ ร์ฐัมน้ตร่์ว่าการ์กร์ะที่ร์วงอ่ำดีมศกึษา 
วิที่ยุาศาสตร์์ วิจััยุแล่ะน้วัตกร์ร์ม เน้้�อำงใน้โอำกาสท่ี่�คณะกร์ร์มการ์จัร์ิยุธร์ร์มการ์วิจััยุ 
ใน้คน้ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ ผู้่าน้การ์ตร์วจัร์ับร์อำงมาตร์ฐาน้ค่ณภาพั ใน้งาน้ “มิหกรรมิง�น
วิจัยแหง่ชี�ติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

คณะกรุรุม่การุจรุยิ์ธรุรุม่การุวิัจัย์ในคนกรุงุเทพื่ม่ห้านครุ ผ่่านการุรุบัรุองคุณภาพื่คณะกรุรุม่การุจรุยิ์ธรุรุม่การุวิัจัย์ในม่นุษย์์คณะกรุรุม่การุจรุยิ์ธรุรุม่การุวิัจัย์ในคนกรุงุเทพื่ม่ห้านครุ ผ่่านการุรุบัรุองคุณภาพื่คณะกรุรุม่การุจรุยิ์ธรุรุม่การุวิัจัย์ในม่นุษย์์

(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)(National Ethics Committee Accreditation System of Thailand : NECAST)
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Playlist
เปิิด Map ปัิกหมุุด 

สำำ�นัักก�รแพทย์์ 
ได้ท่�น่ั�

หลัังจากทางกรุุงเทพมหานครุได้้
มีมาตรุการุผ่่อนคลัายของมาตรุการุ
ป้้องกันการุแพรุ่กรุะจายของโรุค
ติด้เชื้้�อไวรุัสโควิด้-19 แลัะหากใครุ 
ที�มองหาสถานที�ออกกำาลังักายเพ้�อให้
รุา่งกายแข็งแรุงห่างไกลัโรุค สามารุถ
มาได้ท้ี�สวนสาธารุณะ “บ�งแคภิริมุย์”์ 
ซึ่่�งอย่่ใกล้ัๆ โรงพย์�บ�ลหลวงพ่อ- 
ทวศั่ักดิ� ชุุตินิัธฺโร อทุศิั ซึ่่�งเป็้นหน่�งใน
โรุงพยาบาลัสังกัด้สำานักการุแพทย์  
กรุุงเทพมหานครุ

“บางแคภิริมย์”์“บางแคภิริมย์”์
สวนสขุภิาพเพ่�อคนกรุงฯสวนสขุภิาพเพ่�อคนกรุงฯ

สำวนัสำ�ธ�รณะบ�งแคภิริมุย์์ เปิิดให้บริก�รทุกวันั  ติั�งแติเ่วล� 05.00 - 21.00 นั. สำวนัสำ�ธ�รณะบ�งแคภิริมุย์์ เปิิดให้บริก�รทุกวันั  ติั�งแติเ่วล� 05.00 - 21.00 นั. 

Facebook : สำวนัสำ�ธ�รณะบ�งแคภิริมุย์์-FanpageFacebook : สำวนัสำ�ธ�รณะบ�งแคภิริมุย์์-Fanpage

สำาหรุบั สวนสาธารุณะ “บ�งแคภิริมุย์์”  ซึ่่�งมคีวามหมายว่า สำวนัสำ�ธ�รณะ
แห่งคว�มุร่�นัรมุย์์ในัย์่�นับ�งแค  เป็้นพ้�นที�สำาหรุับพักผ่่อนหย่อนใจ 

รุายล้ัอมด้้วยต้นไม้ใหญ่พ่รุอ้มตกแต่งด้ว้ยไม้ด้อกไม้ป้รุะดั้บแลัะการุจัด้ภูม่ทิศัน์
ที�สวยงาม บรุรุยากาศด้ี รุม่รุ้�น เย็นสบาย เหมาะสำาหรุบัการุมาออกกำาลัังกาย 
แลัะมาพักผ่่อนหย่อนใจ ภูายในสวนแบ่งเป็้นบรุิเวณสำาหรุับออกกำาลัังกาย 
เป็้นสัด้ส่วน ไม่ว่าจะเป็้นเส้นทางสำาหรุบัป่้� นจักรุยาน แลัะทางเด้ินสำาหรุบัวิ�ง  

ที�แยกออกจากกัน เพ้�อความป้ลัอด้ภัูยต่อผ่่้ที�เข้ามาใชื้บ้รุกิารุ อีกจุด้เด่้นของ
สวนแห่งนี�ค้อ สำวนัสำุนััข (Dog Park) ซึ่่�งเป็้นแห่งที� 2 ของกรุุงเทพมหานครุ 
ซึ่่�งภูายในสวนจัด้สรุรุพ้�นที�แยกออกมาเป็้นลัานลัาด้ยาวสำาหรุบัสนัุขโด้ยเฉพาะ 
เพ้�อให้ทุกคนแลัะน้องหมาค่่ใจได้้ใชื้เ้วลัารุว่มกัน อีกทั�งยังได้้สุขภูาพที�ด้ีกลัับ
บ้านกันไป้ทั�งค่่อีกด้้วย ซึ่่�งสอด้คล้ัองกับนโยบายผ่่้บรุิหารุกรุุงเทพมหานครุ
ในการุด้่แลัคุณภูาพชื้วีิตป้รุะชื้าชื้นกรุุงเทพมหานครุ อันจะนำาไป้ส่่การุพัฒนา
มหานครุแห่งนี�ให้เป็้นเม้องที�น่าอย่่ ป้รุะชื้าชื้นมีความสุขแลัะมีคุณภูาพชื้วีิตที�ด้ี
อย่างยั�งย้น
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บาดแผลุ่ (Wounds) หัมายุถึง การ์บาดีเจ็ับที่ก่ชนิ้ดีท่ี่�ก่อำให้ั
เกิดีการ์แตกสล่ายุขอำงผิู้วหันั้ง หัร์้อำเยุ้�อำบ่สว่น้อ้ำ�น้ ๆ ขอำงร์า่งกายุ
ร์วมทัี่�งการ์บาดีเจ็ับท่ี่�เกิดีขึ�น้แก่เน้้� อำเยุ้� อำท่ี่�อำยุ้่ส่วน้ล่่างล่งไป 
จัากผู้ิวหันั้ง ลั่กษณะขอำงบาดีแผู้ล่ท่ี่�ควร์สน้ใจัเป็น้พัิเศษค้อำ  
เล้่อำดีอำอำก แล่ะติดีเช้�อำ

ซึ่ึ�งโภชน้าการ์เป็น้ปัจัจััยุหันึ้�งท่ี่�สำาคัญใน้การ์ส่งเสร์ิม 
การ์ฟื้้� น้ฟื้้ขอำงบาดีแผู้ล่ได้ี ถ้าร์่างกายุขณะม่บาดีแผู้ล่ได้ีร์ับ 
สาร์อำาหัาร์ท่ี่�เหัมาะสมกับความต้อำงการ์ขอำงร์า่งกายุ สาร์อำาหัาร์ 
แ ต่ ล่ ะ ช น้ิ ดี จั ะ ช่ ว ยุ ฟื้้� น้ ฟื้้ บ า ดี แ ผู้ ล่ ใ หั้ แ ผู้ ล่ หั า ยุ เ ร์็ ว ขึ� น้  
โดียุสาร์อำาหัาร์ท่ี่�ชว่ยุฟื้้� น้ฟื้้การ์ร์ักษาบาดีแผู้ล่ ได้ีแก่

1.คารโ์บไฮเดรติ
ได้ีแก่ ข้าว แป้งชนิ้ดีต่าง ๆ เมล็่ดีธัญพั้ช กล้่วยุ ข้าวโพัดี 

มัน้เที่ศ เป็น้ต้น้

2. ไขมัน
ได้ีแก่ ไขมัน้จัากสัตว์ เชน่้ น้ำามัน้หัม้ เน้้�อำสัตว์ติดีมัน้ ไขมัน้

จัากพั้ช เชน่้ งา มะพัร์้าว ถั�วลิ่สง แล่ะน้ำามัน้พั้ชต่าง ๆ ซึ่ึ�งม่กร์ดี 
ไขมัน้ไล่โน้เล่อิำกส้ง เป็น้ต้น้

3. โปรตินี
ได้ีแก่ อัำล่มอำน้ต์ ถั�วเหัล้่อำง อำกไก่ น้ม ไข ่เป็น้ต้น้

โภัชนาการกับการรกัษ์าบาดแผลุ่โภัชนาการกับการรกัษ์าบาดแผลุ่
4. วิิติามิน
วิิติามินเอุ ได้ีแก่ น้ำามัน้ตับปล่า เคร์้�อำงใน้สัตว์ ไข่แดีง น้ม

แล่ะผู้ลิ่ตภัณฑ์์จัากน้ม พ้ัชส่เหัล้่อำงหัร์้อำเข่ยุวจััดี เช่น้ แคร์อำที่ 
ฟื้ักที่อำง มะล่ะกอำส่ก เป็น้ต้น้

วิิติามินบ ี2 ได้ีแก่ เน้้�อำสัตว์ เคร์้�อำงใน้ ไข ่แล่ะผัู้กใบเข่ยุว

วิิติามินซีี ได้ีแก่ ส้ม มะน้าว ฝ่ร์ั�ง มะขามป้อำม ผัู้กคะน้้า  
ผัู้กปวยุเล้่ง ใบมะร่์ม พัร์ิกหัวาน้ เป็น้ต้น้

วิิติามินดี ได้ีแก่ น้มถั�วเหัล้่อำง น้ำามัน้ตับปล่า ไข่แดีง เห็ัดี 
เป็น้ต้น้

วิิติามินอุ ีได้ีแก่ มะเข้อำเที่ศ มะม่วง อำะโวคาโดี กล้่วยุไข่

วิิติามินเค ได้ีแก่ ผัู้กโขม คะน้้า ดีอำกกะหัล่ำา ถั�วเหัล้่อำง 
เป็น้ต้น้

5. แรธ่าติุ
สู้งักะสู้ ีได้ีแก่ เมล็่ดีที่าน้ตะวัน้ เน้้�อำแดีง ปล่า ไข ่หัอำยุแมล่งภ่้  

หัอำยุน้างร์ม เป็น้ต้น้

แมกนเีซียี์ม ได้ีแก่ ถั�วเมล็่ดีแห้ัง ผัู้กใบเข่ยุว อำาหัาร์ที่ะเล่ 
เป็น้ต้น้

ทอุงแดง ได้ีแก่ ตับ อำาหัาร์ที่ะเล่ ไข่แดีง ผัู้กใบเข่ยุว ถั�ว
เมล็่ดีแห้ัง เป็น้ต้น้

6. สู้ารนำา
ชว่ยุใน้การ์คงสภาพัท่ี่�ด่ีขอำงการ์ไหัล่เว่ยุน้เล้่อำดีแล่ะสง่เสร์มิ

สภาพัท่ี่�ด่ีขอำงผิู้วหันั้ง สาร์น้ำาเป็น้ส่วน้หันึ้�งขอำงภาวะโภชน้าการ์
ท่ี่�ม่ความสำาคัญมาก ควร์ได้ีร์ับสาร์น้ำาอำยุ่างน้้อำยุวัน้ล่ะ 2000 - 
2500 มิล่ลิ่ลิ่ตร์/วัน้

น�งสำ�ววิมิลวรรณ เจรญิผู้ล น�งสำ�ววิมิลวรรณ เจรญิผู้ล 
นั้กจััดีการ์งาน้ทัี่�วไป นั้กจััดีการ์งาน้ทัี่�วไป 

สำานั้กงาน้พััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์ที่างการ์แพัที่ยุ์สำานั้กงาน้พััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์ที่างการ์แพัที่ยุ์
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(24 พั.ยุ.  64)  โร์งพัยุาบาล่เจัร์ิญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์  
สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ จััดีงาน้คร์บร์อำบ 50 ปี  
แหัง่การ์สถาปน้า ภายุใต้แน้วคิดี “The Power of Unity Through 
New Technology : พัลังแห่งคว�มิสำ�มิัคคี นำ�สำ้่เทคโนโลยี
ลำ�สำมิัย” โดียุได้ีร์ับเก่ยุร์ติจัาก พัล.ต.ท.โสำภณ พัิสำุทธิิวงษ์  
ร์ อำ ง ผู้้้ ว่ า ร์ า ช ก า ร์ ก ร่์ ง เ ที่ พั ม หั า น้ ค ร์  เ ป็ น้ ป ร์ ะ ธ า น้ เ ปิ ดี
งาน้วัน้สถาปน้าฯ พัร์้อำมด้ีวยุผู้้้บร์ิหัาร์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ 
นพั.สุำขสำันต์  กิตติศูุภกร  ผู้้้อำำาน้วยุการ์สำา นั้กการ์แพัที่ย์ุ  
คณะผู้้้บริ์หัาร์สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ แล่ะคณะผู้้้บร์ิหัาร์โร์งพัยุาบาล่-
เจัริ์ญกร่์งปร์ะชาร์ักษ์ร์่วมงาน้ ณ ห้ัอำงปร์ะช่มอ่ำดีมสังวร์ญาณ 
ชั�น้ 23 อำาคาร์ 72 พัร์ร์ษา มหัาร์าชิน่้ ใน้การ์น่้�ปร์ะธาน้ใน้พิัธ ่
ใ ห้ั เ ก่ยุร์ ติ เ ปิดี ศ้น้ยุ์ ร์ับ ผู้้้ ป่วยุใน้  (Admiss ion  Center )  
ห้ัอำงน้วัตกร์ร์มเที่คโน้โล่ยุ่เคร์้�อำงอัำตโน้มัติที่างห้ัอำงปฏิิบัติการ์  
(Total Lab Automation) แล่ะเยุ่�ยุมชมศ้น้ยุเ์ด็ีกเล็่กน้า่อำยุ้ค่้น่้มแม่

โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์์ โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์์ 
พัฒนาการแพทย์ทันสมััยพัฒนาการแพทย์ทันสมััย
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(3 ธ.ค.64) โร์งพัยุาบาล่ผู้้้ส้งอำายุ่บางข่น้เท่ี่ยุน้ จััดีงาน้ 
คร์บร์อำบ 9 ปี แหัง่การ์สถาปน้า โดียุได้ีร์บัเก่ยุร์ติจัาก พัล.ต.ท.โสำภณ 
พัิสำุทธิิวงษ์ ร์อำงผู้้้ว่าร์าชการ์กร่์งเที่พัมหัาน้คร์ เป็น้ปร์ะธาน้เปิดี
งาน้วัน้สถาปน้าฯ พัร์อ้ำมด้ีวยุ นพั.สุำขสำนัต์ กิตติศูภุกร ผู้้้อำำาน้วยุการ์ 
สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ คณะผู้้้บริ์หัาร์สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ แล่ะแขก 
ผู้้้ม่เก่ยุร์ติร์่วมงาน้ใน้คร์ั�งน่้� ณ อำาคาร์ผู้้้ป่วยุน้อำก โร์งพัยุาบาล่- 
ผู้้้ส้งอำายุ่บางข่น้เท่ี่ยุน้  ภายุใน้งาน้ม่การ์มอำบโล่่ท่ี่�ร์ะลึ่กแก่ 
ผู้้้ ม่ อ่ำปการ์ะค่ณ มอำบโล่่เก่ยุร์ติค่ณแก่บ่คล่ากร์ด่ีเด่ีน้ขอำง 
โร์งพัยุาบาล่ จัากนั้�น้ท่ี่าน้ปร์ะธาน้ใน้พิัธ่ให้ัเก่ยุร์ติเปิดีศ้น้ย์ุ
ทัี่น้ตกร์ร์ม ชั�น้ 3 ส่วน้พิัธ่สงฆ์์ใน้ช่วงเช้าได้ีได้ีร์ับเก่ยุร์ติจัาก 
พัญ.วันทนีย์ วัฒนะ ร์อำงปลั่ดีกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ เป็น้ปร์ะธาน้
พัิธ่สงฆ์์ที่ำาบ่ญเน้้�อำงใน้วัน้คร์บร์อำบ 9 ปี แห่ังการ์สถาน้ปน้า 
โร์งพัยุาบาล่ผู้้้ส้งอำายุ่บางข่น้เท่ี่ยุน้ 

แห่ง่การสถาปนาแห่ง่การสถาปนา
โรงพยาบาลผู้้�ส้งอายุบางขุนุเทียีนโรงพยาบาลผู้้�ส้งอายุบางขุนุเทียีน




