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นายสมเกีียรติิ  อััศวโรจน์พงษ์์
ผู้้�อำำ�นวยก�รสำำ�นักง�นพัฒัน�ระบบบรกิ�รท�งก�รแพัทย์
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บก.ทัักทัาย

นางสาวพรพิไล ตัินติิลีปิิกีร 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้ยุ่ที่ธศาสตร์์

นางสาวซููรียา จะนือัรง 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์ส่ขภาพั

นางรัตินา มูลนางเดีียว 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พััฒน้าวิชาการ์

นางสกุีณา เนียมเงิน 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้พััฒน้าการ์บร์ิหัาร์

นายสมเกีียรติิ  อััศวโรจน์พงษ์์
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สำานั้กงาน้พััฒน้า
ร์ะบบบร์ิการ์ที่างการ์แพัที่ยุ์

นางสาวพรเพ็ญ จำ ารูญรัติน์ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สว่น้ยุ่ที่ธศาสตร์์แล่ะพััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์ส่ขภาพั

นางสาวปิิยรัติน์  พรรณรังษี์ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์สว่น้พััฒน้าบ่คล่ากร์

นายปิิติิ ฉลอังวิริยะเลิศ 
ผู้้้อำำาน้วยุการ์ศ้น้ยุ์วิจััยุแล่ะแพัที่ยุศาสตร์ศึกษา

นางฆณฬส ต้ินสายเพ็ชร์ 
หััวหัน้้าฝ่่ายุบร์ิหัาร์งาน้ทัี่�วไป

บรรณาธิิกีาร ผูู้้ช่วยบรรณาธิิกีาร กีอังบรรณาธิิกีาร

นางฉวีวรรณ สรรพมงค์์ 
หััวหัน้้ากล่่่มงาน้วิจััยุ

นางสาวชลิดีา หิิรัญพัฒนกุีล
เจ้ัาพันั้กงาน้โสตทัี่ศน้ศึกษาชำาน้าญงาน้

นางสาวกีาญจนา พันบุญมา
เจ้ัาพันั้กงาน้ธ่ร์การ์ชำาน้าญงาน้

นายภััค์พงศ์  ค์งชาติรี 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นายอัดุีลย์  จันทร์สุข 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์

นายพิเชษ์ฐ์์  อิันทรบุญ 
นั้กปร์ะชาสัมพััน้ธ์
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สวัสด่ีคร์ับท่ี่าน้ผู้้้อ่ำาน้ท่ี่กท่ี่าน้ สำาหัรั์บฉบับน่้�เป็น้ฉบับแร์ก 
ขอำงปีท่ี่�  13 ปร์ะจัำาปีงบปร์ะมาณ 2566 ช่วงน่้� เ ป็น้ช่วง 
หัน้้าหัน้าว ปร์ะกอำบกับม่ฝ่่่น้ล่ะอำอำง PM2.5 ที่ำาให้ัเกิดีโร์คร์ะบบ 
ที่างเดิีน้หัายุใจั จึังขอำให้ัปร์ะชาชน้ท่ี่กท่ี่าน้ด้ีแล่ส่ขภาพัร์่างกายุ
ให้ัแข็งแร์ง ใสห่ัน้้ากากอำน้ามัยุก่อำน้อำอำกจัากบ้าน้ เพั่�อำเสร์ิมสร์้าง
ภ้มิค่้มกัน้โร์ค หัร่์อำหัากม่อำาการ์ผิู้ดีปกติต่าง ๆ ให้ัร่์บพับแพัที่ยุ์
หัร์่อำเข้าร์ับบร์ิการ์ท่ี่�โร์งพัยุาบาล่ใกล้่บ้าน้

สำาหัร์ับสาร์สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ ฉบับท่ี่�  1 น่้�  จัะเป็น้เร์่� อำง  
“Bangkok Health Market ตลาดนััดสุุขภาพดี” เป็น้การ์ 
เข้าถึึงร์ะบบบริ์การ์สาธาร์ณส่ขยุ่คใหัม่พััฒน้าบริ์การ์การ์แพัที่ย์ุ
ขอำงปร์ะชาชน้ใน้พั่�น้ท่ี่�ใกล้่โร์งพัยุาบาล่ร์าชพิัพััฒน์้ โดียุได้ีร์ับ
ความร์่วมม่อำกับภาค่เคร์่อำข่ายุต่าง ๆ พัร้์อำมกับร์ับการ์ตร์วจั
ปร์ะเมิน้จัาก WHO เร่์�อำง “ระบบสุาธารณสุุขของแรงงานั 
ข้ามชาติและผู้้้ลี�ภัย” ขอำงกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ สว่น้ใน้ก้าวทัี่น้โล่ก 
เป็น้การ์แน้ะน้ำา “โควิิด-19 เปลี�ยนัเป็นัโรคติดต่อที่ี�ต้อง
เฝ้้าระวัิง” พัร์้อำมกับการ์เปิดีตัวศ้น้ยุ์บร์ิการ์ใหัม่จัากที่าง 
สำานั้กการ์แพัที่ย์ุ “ศูน้ัยบ์รกิารคนัพิการจุุดเดยีวิเบ็ดเสุรจ็ุ” แล่ะ
ปิดีท้ี่ายุด้ีวยุร์างวัล่แหั่งความสำาเร์็จัท่ี่� พญ.ศูวิิาพร ศูริเิพ็ญพงศู ์
โรงพยาบาลหลวิงพ่อที่วิีศูักดิ�ฯ ได้ีร์ับร์างวัล่ท่ี่� 3 การ์น้ำาเสน้อำ 
Poster presentation ใน้การ์ปร์ะกวดีผู้ล่งาน้วิจััยุสมาชิกสามัญ
ร์าชวิที่ยุาลั่ยุส้ติน้ร์่แพัที่ยุ์แหั่งปร์ะเที่ศไที่ยุ ปร์ะจัำาปี พั.ศ. 2565

ส่ดีท้ี่ายุน่้�หัวังว่าผู้้้อ่ำาน้ที่่กท่ี่าน้จัะสน่้กแล่ะเพัลิ่ดีเพัลิ่น้ไป
กับเน่้�อำหัาสาร์ะใน้สาร์สำานั้กการ์แพัที่ย์ุท่ี่�เร์าน้ำามาฝ่ากกัน้ครั์บ  
แล้่วก็ขอำใหั้ผู้้้อ่ำาน้ท่ี่กท่ี่าน้ม่ส่ขภาพัแข็งแร์ง ปร์าศจัากโร์คภัยุ 
หัมั�น้ล้่างม่อำบ่อำยุ ๆ สวมหัน้้ากากอำน้ามัยุเวล่าอำอำกไปข้างน้อำก 
สวัสด่ีคร์ับ

มุมสบาย...สไติล์ผูู้้บริหิาร 
• สารผู้้�บรหิารสำานักัการแพทย์์

รายงานพิเศษ์
• Bangkok Health Market “ตลาดนััดสุขุภาพดี”  

เข้�าถึึงระบบบรกิารสาธารณสขุ้ย์ุคใหม่่

รายงานพิเศษ์
• องค์การอนัาม่ัย์โลก ตรวจประเม่ินัระบบสาธารณสขุ้ 

“แรงงานัข้ามชาติและผู้้้ลี�ภัย” ข้องกรุงเทพม่หานัคร

นวัติกีรรมทันโลกี
• ไฟเซอรฝ์าแดง  

ลดเส่�ย์งเล่�ย์งเส่ย์ชี่วิตเด็กเล็ก

24 ชั�วโมงกีารแพทย์ฉุกีเฉิน
• “การฝึกอบรม่การแพทย์์ฉุกุเฉิุนั”

สุขภัาพผูู้้สูงวัย
• โครงการบ้รณาการข้ับเคล่�อนัการดำาเนันิังานั  

กทม่.ใส่ใจ ผู้้�สง้วัย์ หัวใจแกรง่

แวดีวงวิชากีาร
• Tips for Getting a Better View of the Surgical  

Field During The Vaginal NOTES Hysterectomy  
by LPT swab.

แกีะกีล่อัง...บอักีต่ิอั
• กทม่. เปิดศูน้ัย์์บรกิารคนัพิการ จดุเด่ย์วเบ็ดเสรจ็

รางวัลแห่ิงค์วามสำาเร็จ 
• พฒันัาก�าวไกล...ในัระดับโลก

กิีน อัยู่ สุขภัาพ
• อาหารเปน็ัย์า สมุ่นัไพรลดระดับนัำาตาลในัเล่อด
• ชีอบกินั ปิ� งย์่าง เส่�ย์งโรคม่ะเรง็

เรื�อังนี� ต้ิอังขยาย Healthy Focus
• ครบรอบ 5 ปี โรงพย์าบาลคลองสาม่วา
• ครบรอบ 51 ปี รพ.เจรญิกรุงฯ  

ดแ้ลประชีาชีนัเดินัหนั�าสาธารณสขุ้อย์่างต่อเนั่�อง
• MOU การปฏิิบัติการการแพทย์์ฉุกุเฉิุนัระดับพ่�นัฐานั 

ในัพ่�นัท่�กรุงเทพม่หานัคร
• การประชีุม่เชีิงปฏิิบัติการ Sandbox กรุงเทพม่หานัคร
• ตรวจรบัรองรถึบรกิารการแพทย์์ฉุกุเฉิุนั ประจำาปี 2566
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นโยบายผู้้� ว่่าราชการกรุงเทพมหานคร 9 ด้�าน 9 ด้ ี 
เพ่�อพัฒนากรุงเทพมหานครให�เป็็นเม่องที�น่าอย้่สำำาหรับทุกคน 
ท่ี่� ใ ห้้ ค ว า ม สำำา คั ญ กัั บ เ สำ้ น เ ลืื อ ด ฝ อ ย ใ น กั า ร ดู แ ลื ป ร ะ ช า ช น  
โดยสำุขภาพด่เป็นห้น่�งในนโยบายท่ี่�สำอดคล้ืองกัับแผนพัฒนา
กัรุงเที่พมห้านคร ระยะ 20 ปี (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2561 - 
2580 ยุที่ธศาสำตร์ท่ี่� 1 กัารสำร้างเมืองท่ี่�ปลือดภัยแลืะห้ยุ�นตัวต�อ
วิกัฤตกัารณ์์ โดยมุ�งเน้นให้้ประชาชนในพื�นท่ี่�กัรุงเที่พมห้านคร 
ม่สำุขภาพด่ บนพื�นฐานระบบบริกัารที่างกัารแพที่ย์แลืะสำาธารณ์สำุข
ท่ี่�เข้มแข็งแลืะไร้รอยต�อ ซึ่่�งได้ดำาเนินกัารพัฒนาระบบสำาธารณ์สำุข
ปฐมภูมิผ� านโครงกัาร “ราชพิพัฒน์  Sandbox Model”  
เป็นพื�นท่ี่�นำาร�องเพื�อสำร้างความเข้มแข็งให้้กัับสำาธารณ์สุำขปฐมภูมิ 
เพื�อกัารดูแลืสำุขภาพประชาชนในพื�นท่ี่�กัลืุ�มเขตกัรุงธนเห้นือ โดย
บูรณ์ากัารความร�วมมือระห้ว�างโรงพยาบาลืสัำงกััดสำำานักักัารแพที่ย์  
ศูนย์บริกัารสำาธารณ์สำุข สำำานักัอนามัย สำำานักังานเขตพื� นท่ี่� 
สำำานักังานห้ลัืกัประกัันสุำขภาพ สำถานพยาบาลืเอกัชน แลืะ
เครือข�ายภาคประชาชนในเขตพื�นท่ี่�  โดยมุ�งเน้นกัารยกัระดับ 
แลืะพัฒนาระบบบริกัารที่างกัารแพที่ย์สำาขาต�าง ๆ ตลือดจน 
นำาเที่คโนโลืย่มาใช้ในกัารบริห้ารจัดกัารพื�นท่ี่� เพื�อให้้ประชาชน
ไ ด้ รั บ บ ริกั า รอ ย� า ง ร ว ดเ ร็ว แ ลืะ ทัี่� ว ถ่ ง  อา ทิี่  กั า ร นำา ร ะ บบ 
Telemedicine มาใช้ในกัารรักัษา ระบบ Tele consult ระห้ว�าง
ศูนย์บริกัารสำาธารณ์สุำขแลืะโรงพยาบาลืในเครือข�าย แลืะ 
กั า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ สำ� ง ต� อ ผู้ ป่ ว ย ใ ห้้ ม่ ป ร ะ สำิ ที่ ธิ ภ า พ  โ ด ย ม่ 
โรงพยาบาลืแม�ข�ายเป็นผู้ดูแลืระบบ (System Manager) พร้อมกัับ 
กัารเพิ�ม ศักัยภาพกัารรักัษาโรคเฉพาะที่างแบบครบวงจร  
ผ�านศนูยค์วามเปน็เลิืศสำาขาต�าง ๆ  รวมถ่งกัารจัดตั�งศูนยเ์วชศาสำตร์
เขตเมืองให้้ตอบโจที่ย์บริบที่โรคคนเมือง ตลือดจนกัารฟื้้� นฟูื้ 
แลืะดูแลืผู้ป่วยประคับประคอง แลืะสำร้างความเข้มแข็งระดับ
ชุมชน ผ�านศูนย์ Community IMC นอกัจากัน่�กัำาห้นดห้มุดห้มาย 
ในกัารขยายพื�นท่ี่� Sandbox เพิ�มเติมให้้ครบทัี่�ง 6 กัลุื�มเขต เพื�อ 
เพิ�มศักัยภาพให้กั้ับสำาธารณ์สำขุปฐมภมูใิห้ม้ค่วามเขม้แขง็ ประชาชน
เข้ารับบริกัารได้ง�าย แลืะม่ระบบกัารสำ�งต�อท่ี่�ม่ประสิำที่ธิภาพ 
ไร้รอยต�อด้วยกัารนำาเที่คโนโลืย่มาช�วยในกัารบริห้ารจัดกัาร  
สำ�งผลืต�อคุณ์ภาพช่วิตท่ี่�ด่ของประชาชนแลืะที่ำาให้้กัรุงเที่พมห้านคร
เป็นเมืองท่ี่�น�าอยู�สำำาห้รับทีุ่กัคนต�อไป

คิด้ถึึงสำุขภาพ เช่�อมั�นสำำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครคิด้ถึึงสำุขภาพ เช่�อมั�นสำำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ด้ร. พญ.เลิิศลัิกษณ์์ ลิลีิาเรอ่งแสำง
รองผู้อำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์

(รักัษากัารในตำาแห้น�งผู้อำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์)

สารผู้้�บรหิารสารผู้้�บรหิาร
สำานัักการแพทย์์สำานัักการแพทย์์



4 ริายงานพิิเศษ

โครงการ Bangkok Health 
Market (Sandbox ราชพิพัฒน์) 

จัั ดี ขึ� น้  เ พ่ั� อำ ป ร์ ะ ช า สั ม พัั น้ ธ์
ร์ ะ บ บ บ ริ์ ก า ร์ ส า ธ า ร์ ณ ส่ ข 

ขอำงกร่์งเที่พัมหัาน้คร์ แล่ะการ์
ดีำาเนิ้น้งาน้ขอำง Sandbox ร์าชพัพิัฒัน์้  

ให้ัปร์ะชาชน้ใน้พั่�น้ท่ี่�ม่ความร้์้ ความเข้าใจั ใหั้การ์เข้าถึึงบร์ิการ์
สาธาร์ณส่ขได้ีง่ายุแล่ะทัี่�วถึึงร์ะดัีบเส้น้เล่่อำดีฝ่อำยุ ม่ความ 
เท่ี่าเท่ี่ยุมแล่ะล่ดีความเหัล่่� อำมล่ำา ทัี่� งใน้ด้ีาน้การ์ส่งเสร์ิม 
ป้อำงกัน้ ดี้แล่ ร์ักษา ฟ้ื้� น้ฟื้้ ตั�งแต่เด็ีกเล็่ก วัยุที่ำางาน้ ผู้้้พัิการ์ 
แล่ะผู้้้ส้งอำายุ่จัน้ถึึงร์ะยุะส่ดีท้ี่ายุขอำงช่วิต การ์อำอำกแบบร์ะบบ
บร์ิการ์ท่ี่�ม่ค่ณภาพัต้อำงใช้แน้วคิดีแบบ Growth mind set  
กล้่าที่ดีล่อำงที่ำา เร่์ยุน้ร้์้ แล่ะพัร้์อำมร์ับฟื้ังความคิดีเห็ัน้เพั่�อำน้ำาไป
ปร์ับปร่์งแล่ะพััฒน้าการ์เข้าถึึงสิที่ธิร์ะบบบร์ิการ์ได้ีง่ายุ แล่ะ 
การ์ส่�อำสาร์ให้ัปร์ะชาชน้เขา้ใจั เขา้ถึึงร์ะบบบร์กิาร์สข่ภาพัได้ีจัร์งิ  
โดียุภายุใน้งาน้ม่อำอำกบ้ธนิ้ที่ร์ร์ศการ์แล่ะจัำาหัน้่ายุผู้ลิ่ตภัณฑ์์ 
เพั่�อำส่ขภาพั Sandbox ร์าชพัิพััฒน์้ Model กิจักร์ร์มวิพัากษ์ 
ข้อำเสน้อำแน้ะ แล่ะแน้วคิดีการ์สร์้างร์ะบบส่ขภาพัแน้วใหัม่ 
การ์เสวน้าแล่กเปล่่�ยุน้เร์่ยุน้ร้้์ แล่ะกิจักร์ร์มเสน้อำแน้วคิดี 
แ ล่ ก เ ป ล่่� ยุ น้ ม่ ม ม อำ ง ด้ี า น้ ส่ ข ภ า พั จั า ก ภ า ค ป ร์ ะ ช า ช น้  
ณ บริ์เวณหัน้้าหัอำพัร์ะร์าชพิัพััฒน์้ โร์งพัยุาบาล่ร์าชพิัพััฒน์้  
สำานั้กการ์แพัที่ยุ์ กร่์งเที่พัมหัาน้คร์

Bangkok Health MarketBangkok Health Market
“ตลาดนััดสุุขภาพดี”“ตลาดนััดสุุขภาพดี”  เข้้าถึึงระบบบรกิาร

สาธารณสุขยุคุใหม่่
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สำาหัรั์บ Sandbox ราชพิพัฒน์ เป็็นการนำานโยบาย 
9 ด้�าน 9 ด้ี มาด้ำาเนินการด้้แลิสำุขภาพของป็ระชาชน 
ในพ่�นที�กรุงเทพมหานคร ให�ผู้้�รับบริการสำามารถึเข�าถึึง
บรกิารได้�ง่ายทั�ว่ถึึงแลิะครอบคลิมุ ตั�งแต่การ์สง่เสร์มิสข่ภาพั 
การ์ป้อำงกัน้โร์ค การ์ด้ีแล่รั์กษา ฟื้้� น้ฟื้้ การ์ด้ีแล่อำยุ่างต่อำเน่้�อำง
แล่ะส่งเสร์ิมการ์จััดีร์ะบบบร์ิการ์สาธาร์ณส่ขอำยุ่างเป็น้ร์ะบบ  
ท่ี่�ผู้่าน้มาได้ีจััดีโคร์งการ์ Test Run Sandbox ราชพิพัฒน์  
เพั่� อำเป็น้แน้วที่างใน้การ์พััฒน้าร์ะบบบร์ิการ์สาธาร์ณส่ข  
โดียุม่การ์จัำาล่อำงสถึาน้การ์ณ์เสม่อำน้จัริ์งใน้ 5 เขตพ่ั�น้ท่ี่� แล่ะ
ดีำาเนิ้น้การ์ที่ดีล่อำงร์ะบบบริ์การ์มา ตั�งแต่วัน้ท่ี่� 26 สิงหัาคม 
2565 จัน้ถึึงปัจัจ่ับัน้ เป็น้ร์ะยุะเวล่าปร์ะมาณ 3 เด่ีอำน้  
พบว่่าป็ระชาชนให�คว่ามสำนใจการบริการร้ป็แบบใหม่ 
เพิ�มสำง้ขึ�น แลิะเพ่�อขยายการด้ำาเนินการของโครงการต่่อไป็
ในเขต่พ่�นที�อ่�นของกรุงเทพมหานคร
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องค์การอนามัยโลิกร่ว่มกับเคร่อข่าย ได้แกั� องค์กัาร
ระห้ว�างประเที่ศเพื� อกัารโยกัย้ายถิ�นฐาน (International 
Organization for Migration: IOM) แลืะสำำานักังานขา้ห้ลืวงให้ญ�
ผูล่้ื�ภัยแห้�งสำห้ประชาชาติ  (United   Nations   High   Commissioner 
for Refugees: UNHCR) พัฒนาเครื� องมือ “การป็ระเมิน
สำภาว่ะสุำขภาพของป็ระชากรข�ามชาติ่ แลิะผู้้�ลิี�ภัยระดั้บ
ป็ระเทศ” เพื�อประเมินระบบสุำขภาพ กัระบวนกัารดำาเนินงาน 
แลืะศักัยภาพความพร้อมของสำถานบริกัารสำาธารณ์สุำขในกัาร
ให้้บริกัารสุำขภาพท่ี่�จำาเป็นแกั�ประชากัรข้ามชาติแลืะผู้ล่ื� ภัย 
ในระดับประเที่ศ โดยได้เข้า เย่�ยมแลืะพูดคุยเรื� องด้าน
สำาธารณ์สำุขของกัรุงเที่พมห้านคร กัับ รศ. ด้ร.ทวิ่ด้า กมลิเว่ชช  
รองผู้ว�าราชกัารกัรุงเที่พมห้านคร ด้ร. พญ.เลิิศลัิกษณ์์  
ลิลีิาเรอ่งแสำง รองผู้อำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์ ณ์ ห้้องประชุม
สำุทัี่ศน์ ชั�น 2 ศาลืาว�ากัารกัรุงเที่พมห้านคร (เสำาชิงช้า)

องค์์การอนามััยโลก ตรวจประเมัินระบบสาธารณสุข
“แรงงานข้้ามชาติิและผู้้้ล้�ภััย” 

ของกรุงเทพมัหานค์ร
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พร้อมกัันน่�ได้เข้าตรวจเย่�ยมแลืะประเมินโรงพยาบาลื 
ราชพิพัฒน์ แลืะในเรื�องท่ี่�เก่ั�ยวข้องกัับกัารเคลืื�อนย้ายประชากัร 
แลืะกัารจัดบริกัารสุำขภาพสำำาห้รับประชากัรข้ามชาติ ทัี่�งใน
ระดับนโยบายแลืะระดับปฏิิบัติกัาร เพื�อเป็นกัารประเมินระบบ
สำุขภาพ กัระบวนกัารดำาเนินงาน แลืะศักัยภาพความพร้อม 
ของสำถานบริกัารสำาธารณ์สุำขในกัารให้้บริกัารสุำขภาพท่ี่�จำาเป็น
แกั�ประชากัรข้ามชาติ แลืะผู้ล่ื�ภัยในระดับประเที่ศ ซึ่่�งนอกัจากั
จะเป็นแนวที่างในกัารเก็ับข้อมูลืในระดับปฐมภูมิแลืะทีุ่ติยภูมิ
เก่ั�ยวกัับสำถานะสุำขภาพแลืะความต้องกัารในระดับประเที่ศ
แลืะภูมิภาคแล้ืว ยังช�วยเสำริมสำร้างความร�วมมือกัารที่ำางานแลืะ
ม่สำ�วนร�วมระห้ว�างภาครัฐ เอกัชน แลืะชุมชน ในกัารพัฒนา
กิัจกัรรมกัารดำาเนินงานท่ี่�อาศัยข้อมูลืเชิงประจักัษ์ที่�ามกัลืาง
ศักัยภาพ ช�องว�างแลืะโอกัาสำท่ี่�ม่อยู� เพื� อมุ�งห้วังในกัารลืด 
กัารเจ็บป่วย กัารเสำ่ยช่วิต แลืะความไม�เสำมอภาคด้านสำุขภาพ
ของประชากัรข้ามชาติ แลืะผู้ล่ื� ภัย พร้อมกัันน่�ได้เย่�ยมชม 
ศนูยส์ำนับสำนนุบรกิัารสำขุภาพเวชศาสำตรเ์ขตเมอืง (UNSC) ระบบ 
Tele Ambulance : รถึเรง่ด่้ว่นฉุุกเฉิุน
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วั่คซีีนไฟเซีอร์  ชื� อที่างกัาร ค้ า  คือ 
Comirnaty เป็็นวั่คซีีนชนิด้เอ็มอาร์เอ็นเอ 
(mRNA vaccine) ท่ี่�สำามารถดำาเนินกัารผลิืต
ได้ง�าย รวดเร็ว กัระตุ้นกัารสำร้างภูมิคุ้มกัันได้ด่ 
ในกัรณ์ท่่ี่�มก่ัารกัลืายพันธุข์องไวรัสำจะปรับปรุง
วัคซึ่่นได้ง�าย ม่ข้อมูลืกัารศ่กัษาแลืะใช้จริง 
ใ น ป ร ะ เ ที่ ศ สำ ห้ รั ฐ อ เ ม ริ กั า แ ลื ะ ป ร ะ เ ที่ ศ 
ในที่ว่ปยุโรป พบประสิำที่ธภิาพสูำงมากั มอ่ากัาร 
ข้างเค่ยงพบได้บ�อย แต�สำ�วนให้ญ�ไม�รุนแรง  
เช�น ปวดบวมแดงบริเวณ์ท่ี่�ฉ่ด คลืื�นไสำ้ ปวดห้ัว 
ปวดกัล้ืามเนื�อ มไ่ข ้ห้นาวสำั�น อ�อนเพล่ืย ปวดขอ้ 
ม่ผื�น เป็นต้น

ไฟเซีอรฝ์าแด้ง ไฟเซีอรฝ์าแด้ง 
ลิด้เสำี�ยงเลิี�ยงเสำยีชวิี่ต่เด็้กเล็ิกลิด้เสำี�ยงเลิี�ยงเสำยีชวิี่ต่เด็้กเล็ิก
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สำถานกัารณ์์โรคโควิด 19 ช�วงท่ี่�ผ�านมา สำ�วนห้น่�ง 
จะพบกัารระบาดเป็นกัลืุ�มก้ัอนในโรงเร่ยนอย�างต�อเนื� อง 
ที่ำาให้้ม่เด็กัป่วยเพิ�มข่�น โรงเร่ยนต้องปิดกัารเร่ยนกัารสำอน 
รวมถ่งพบเด็กับางรายท่ี่�ม่ภาวะ MIS-C แต�จากักัารจัดห้า
วัคซึ่่นโควิด 19 สำำาห้รับตั�งแต�ช�วงอายุ 12 ปี ลืงมาจนถ่ง 5 ปี  
ที่ำาให้้เด็กัไที่ยได้รับกัารปกัป้อง ลืดอากัารเจ็บป่วยรุนแรง 
จากัโรคโควิด 19 ได้เป็นจำานวนมากัแลืะกัลัืบมาเปิดเร่ยน
ได้ตามปกัติ ดังนั�น เมื�อม่กัารอนุมัติวัคซึ่่นไฟื้เซึ่อร์ฝาสำ่แดง 
สำำาห้รับเด็กัอายุ 6 เดือน ถ่ง 4 ปี เพื�อนำามาสำร้างเสำริมภูมิคุ้มกััน
ให้้เด็กัปฐมวัยกัลืุ�มน่�ม่ความปลือดภัยจากัอากัารป่วยรุนแรง
แลืะเสำ่ยช่วิต โดยขณ์ะน่�ม่ความพร้อมในกัารให้้บริกัาร  
ผู้ปกัครองพาบุตรห้ลืานมาฉ่ดได้ตามความสำมัครใจ ยำาวัคซึ่่น
ม่ความจำาเป็นในเด็กัเล็ืกัช�วยลืดอากัารรุนแรงแลืะเสำ่ยช่วิต 
กัารฉ่ดให้้ครบทีุ่กัช�วงวัยยิ�งที่ำาให้้ประเที่ศปลือดภัยมากัข่�น

ไฟเซีอร์ฝาสำีแด้ง จะใช้วัคซึ่่นโดสำลืะ 0.2 มิลืลิืลิืตร  
(3 ไมโครกัรัม) ฉ่ด 3 เข็ม โดยเข็ม 2 ห้�างจากัเข็ม 1 ประมาณ์   
3 สำัปดาห์้แลืะเข็ม 3 ห้�างจากัเข็ม 2 ประมาณ์ 8 สำัปดาห์้ 
สำามารถฉ่ดวัคซึ่่นโควิดร�วมกัับวัคซึ่่นพื�นฐานของเด็กัเล็ืกัได้  

สำ�วนเด็กัท่ี่�ม่ประวัติติดเชื� อโควิดให้้เว้นระยะห้�าง 3 เดือน 
นับตั�งแต�พบเชื� อ ทัี่� งน่�  สำำานักักัารแพที่ย์ยังแนะนำาให้้เด็กั 
ทีุ่กัคนควรเข้ารับวัคซ่ึ่น โดยเฉพาะเด็กัท่ี่�ม่โรคประจำาตัว 
ท่ี่�มค่วามเส่ำ�ยงต�อกัารเกิัดโรครุนแรงห้รือเสำย่ชวิ่ตตามข้อแนะนำา
ของราชวิที่ยาลัืยกัุมารแพที่ย์แห้�งประเที่ศไที่ย เช�น เด็กัอายุ
น้อยกัว�า 1 ปี เด็กัคลือดกั�อนกัำาห้นด โรคอ้วน โรคที่างเดิน
ห้ายใจเรื�อรัง รวมทัี่�งห้อบหื้ดท่ี่�ม่อากัารปานกัลืางถ่งรุนแรง  
โรคห้ัวใจแลืะห้ลือดเลืือด โรคห้ลือดเลืือดสำมอง เป็นต้น

ขอเชิญชว่นผู้้�ป็กครองพาบุต่รหลิานเข�ารับวั่คซีีน 
ได้�ต่ามที�กำาหนด้ หร่อทำาการลิงทะเบียนผู้่านแอป็พลิิเคชัน 
QueQ สำิ�งท่ี่� ต้องเตร่ยมมา ได้แกั�  บัตรประชาชน/สำูจิบัตร  
ห้ ลัืกัฐานกัารจองคิวผ�านแอป QueQ บนมือ ถือ  บัตร 
โรงพยาบาลื (ถ้าม)่ เอกัสำารรบัรองกัารได้รบัวัคซึ่น่โควิด 19 (ถ้าม่)  
ปากักัาสำ�วนตัว ที่�านสำามารถติดตามข้อมูลืความรู้ ด้าน 
สำุขภาพผ�านที่างเว็บไซึ่ต์สำำานักักัารแพที่ย์ แลืะเฟื้ซึ่บุ�กั : 
สำำานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ห้รือปร่กัษาเรื�องสำุขภาพ 
HOTLINE 1646 สำายด�วนสำุขภาพ สำำานักักัารแพที่ย์ ให้้บริกัาร
ตลือด 24 ชั�วโมง
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24 ชั�วโมง24 ชั�วโมง
การแพทย์ฉุุกเฉุิน การแพทย์ฉุุกเฉุิน 

ระบบบริการการแพทย์ฉุุกเฉิุน (Emergency Medical Service System: 
EMSS) คือกัารจัดให้้ม่กัารให้้บริกัารรักัษาพยาบาลืฉุกัเฉินท่ี่�ต้องม่ความรวดเร็ว  
โดยม่กัารนำาที่รัพยากัรในพื�นท่ี่�นั�น ๆ ท่ี่�ม่อยู�มาบริห้ารจัดกัารแลืะพัฒนาเพื�อให้้เกิัด
กัระบวนกัารห้รือขั�นตอนกัารรักัษาพยาบาลืฉุกัเฉินท่ี่�ม่ประสำิที่ธิภาพสำูงสำุด ทัี่�งในด้าน
กัารเข้าถ่งระบบกัารแพที่ย์ฉุกัเฉิน กัารรับแจ้งเห้ตุแลืะประสำานงานกัารแพที่ย์ฉุกัเฉิน
ท่ี่�รวดเร็วแลืะแม�นยำา กัารสำั�งกัารห้น�วยปฏิิบัติกัารแพที่ย์ท่ี่�เห้มาะสำมกัับเห้ตุกัารณ์์
แลืะสำถานกัารณ์์ แลืะครอบคลืุมพื�นท่ี่�ให้้บริกัาร กัารเข้าถ่งตัวผู้ป่วยฉุกัเฉินท่ี่�ทัี่นที่�วงท่ี่  
ม่บริกัารให้้กัารดูแลืรักัษา ณ์ จุดเกิัดเห้ตุ แลืะม่บริกัารให้้กัารดูแลืรักัษาระห้ว�าง 
นำาสำ�งโรงพยาบาลืปลืายที่างท่ี่�เห้มาะสำมแลืะม่ศักัยภาพในกัารกัารรักัษา

ทรพัยากรบุคคลิ ถือว�าม่ความสำำาคัญในระบบบริกัารกัารแพที่ยฉ์ุกัเฉิน กัำาลัืงคน 
นับว�าเป็นที่รัพยากัรท่ี่� ม่ความสำำาคัญอย�างยิ�งในกัารขับเคลืื� อนกัารดำาเนินงาน 
ด้านสุำขภาพ เนื�องจากักัำาลัืงคนถือว�าเป็นทัี่�งผู้สำร้างแลืะนำาเที่คโนโลืย่ด้านสุำขภาพ 
ไปใช้ อ่กัทัี่�งเป็นผู้บริห้ารจัดกัารระบบบริกัารสำุขภาพ เพื�อให้้เกิัดสำุขภาพท่ี่�ด่ข่�น 
ในห้มู�ประชาชน ระบบบรกิัารกัารแพที่ยฉ์กุัเฉนิก็ัเช�นกััน จำาเปน็ต้องมท่ี่รพัยากัรบุคคลื
ด้านกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินท่ี่�เพ่ยงพอแลืะม่คุณ์ภาพ เพื�อให้้สำามารถปฏิิบัติกัารฉุกัเฉิน 
ในกัารดูแลืผู้ป่วยฉุกัเฉินได้อย�างม่ประสิำที่ธิภาพ ประชาชนทุี่กัคนสำามารถเข้าถ่ง 
บริกัารได้อย�างทัี่�วถ่ง เที่�าเท่ี่ยม แลืะทัี่นเวลืา แลืะได้รับกัารดูแลืโดยบุคลืากัร 
ท่ี่�ม่ศักัยภาพท่ี่�เห้มาะสำมกัับระดับความเร�งด�วนฉุกัเฉินของผู้ป่วยฉุกัเฉิน

โด้ย พว่.นารอน  แสำนทว่ผีู้ลิโด้ย พว่.นารอน  แสำนทว่ผีู้ลิ
พยาบาลืวิชาช่พชำานาญกัารพิเศษพยาบาลืวิชาช่พชำานาญกัารพิเศษ

กัลืุ�มงานบริกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินกัลืุ�มงานบริกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉิน
 ศูนย์บริกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินกัรุงเที่พมห้านคร (ศูนย์เอราวัณ์) ศูนย์บริกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินกัรุงเที่พมห้านคร (ศูนย์เอราวัณ์)

“การฝึกึอบรม“การฝึกึอบรม
การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”
“การฝึกึอบรม“การฝึกึอบรม

การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”



11ปีีที่่� 13  เล่่มที่่� 1 / 256624 ชัั่�วัโมุงการิแพิทัย์ฉุุกเฉิุน

“การฝึกึอบรม“การฝึกึอบรม
การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”
“การฝึกึอบรม“การฝึกึอบรม

การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”การแพทย์์ฉุุกเฉุิน”
“พยาบาลิเว่ชป็ฏิิบัติ่ฉุุกเฉิุน” ถือเป็นผู้ปฏิิบัติกัารท่ี่�เป็นผู้ประกัอบวิชาช่พ 

กัารพยาบาลื ท่ี่�เป็นบุคลืากัรแลืะกัำาลัืงคนท่ี่�สำำาคัญในระบบบริกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉิน
ของประเที่ศไที่ย ปัจจุบันสำภากัารพยาบาลืรายงานจำานวนพยาบาลืเวชปฏิิบัติ
ฉุกัเฉิน (ENP) ทัี่�วประเที่ศม่เพ่ยง 1,452 คน (ข้อมูลืจากัผลืกัารศ่กัษาของสำถาบัน 
กัารแพที่ย์ฉุกัเฉินแห้�งชาติ 2565) ซึ่่�งจากักัารศ่กัษาพบว�าความต้องกัารคนสำำาห้รับ
ห้น�วยปฏิิบัติกัารประเภที่ปฏิิบัติกัารอำานวยกัารแลืะห้น�วยปฏิิบัติกัารแพที่ย์  
ความต้องกัารพยาบาลืเวชปฏิิบัติฉุกัเฉิน (ENP) ม่มากัถ่ง 8,420 คน

คณ์ะพยาบาลิศาสำต่ร์เก่�อการุณ์ย์ ร่ว่มกับ ฝ่ายการพยาบาลิโรงพยาบาลิ 
ว่ชิรพยาบาลิ คณ์ะแพที่ยศาสำตร์วชิรพยาบาลื มห้าวิที่ยาลัืยนวมินที่ราธิราช ได้จัด
อบรมห้ลัืกัสำูตรกัารพยาบาลืที่างสำาขากัารพยาบาลืเวชปฏิิบัติฉุกัเฉิน (Emergency 
Nurse Practitioner: ENP) รุ�นท่ี่� 5 ในป ี2565 ข่�นโดยมวั่ตถปุระสำงค์เพื�อเพิ�มพนูทัี่กัษะ
เฉพาะด้านเวชปฏิิบัติฉุกัเฉินให้้กัับพยาบาลืวิชาช่พ ท่ี่�ม่ความรู้ ความสำามารถในกัาร 
ช�วยช่วิตผู้ป่วยฉุกัเฉิน ได้พัฒนาองค์ความรู้แลืะเพิ�มพูนทัี่กัษะ แลืะสำมรรถนะของ
พยาบาลืวิชาช่พในกัารรักัษาพยาบาลืผู้ป่วยฉุกัเฉินทัี่�งในระยะกั�อนถ่งโรงพยาบาลื 
(Pre hospital care) ในโรงพยาบาลื แลืะกัารสำ�งต�อผู้ป่วยฉุกัเฉินระห้ว�างโรงพยาบาลื

ศ้นย์บรกิารการแพทย์ฉุุกเฉิุนกรุงเทพมหานคร (ศ้นย์เอราวั่ณ์) เป็นแห้ลื�งฝึกั
ท่ี่�เป็นสำ�วนสำำาคัญในกัารฝึกัประสำบกัารณ์์ของห้ลัืกัสำูตรกัารพยาบาลืเวชปฏิิบัติฉุกัเฉิน 
เพื�อเพิ�มพูนทัี่กัษะแลืะประสำบกัารณ์์กัารพยาบาลืเวชปฏิิบัติฉุกัเฉิน กัารประเมิน
แลืะตัดสำินที่างคลิืนิกั กัารสำื�อสำารเพื�อประสำานงานกัับท่ี่มปฏิิบัติกัารแพที่ย์ฉุกัเฉิน 
กัารปฏิิบัติกัารรักัษาพยาบาลืท่ี่�ม่ภาวะคุกัคามต�อช่วิต ภาวะเร�งด�วน กัารบันท่ี่กักัาร
พยาบาลื ประเมินแลืะจัดกัารผลืลัืพธ์ สำื�อสำารสำถานะในภาวะวิกัฤตของผู้ป่วยฉุกัเฉิน 
กัารประสำานงานกัับห้น�วยงานท่ี่�เก่ั�ยวข้องเพื�อสำ�งต�อ แลืะสำ�งต�อผู้ป่วยฉุกัเฉินไปยัง
สำถานพยาบาลืปลืายที่างท่ี่�เห้มาะสำมแลืะม่ศักัยภาพ บนพื�นฐานกัฎห้มาย จริยธรรม
แลืะกัารพิทัี่กัษ์สำิที่ธิ�ผู้ป่วยฉุกัเฉิน

ศ้นยเ์อราวั่ณ์ 
สำำานักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร
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ปัจจุบันประเที่ศไที่ยได้ก้ัาวเข้าสำู� สำงัคมผู้้�สำง้อายุ (Aging Society) จากัข้อมูลื
ผู้สำูงอายุในปี 2564 ประเที่ศไที่ยม่จำานวนผู้สำูงอายุ 12,241,542 ราย คิดเป็นร้อยลืะ 
18.50 ของประชากัรทัี่�งห้มด แลืะกัรุงเที่พมห้านคร มจ่ำานวนผู้สูำงอายุ 1,171,900 ราย 
คิดเปน็รอ้ยลืะ 21.20 ของประชากัรทัี่�งห้มดในกัรุงเที่พมห้านคร (ขอ้มลูื สำถิติผู้สำงูอายุ  
ของประเที่ศไที่ย 77 จังห้วัด จากักัรมกัารปกัครอง กัระที่รวงมห้าดไที่ย ณ์ วันท่ี่�  
31 ธันวาคม 2564) แลืะจะเป็นสำังคมผู้สูำงอายุโดยสำมบูรณ์์ (Aged Society)  
ในปี 2567 แลืะกัารก้ัาวสำู�สำังคมผู้สำูงอายุเป็นประเด็นท้ี่าที่ายของกัรุงเที่พมห้านคร  
ซึ่่�งกัารพัฒนาระบบบริกัารแลืะกัารดูแลืสำุขภาพผู้สูำงอายุอย�างบูรณ์ากัาร ครบวงจร 
แลืะม่คุณ์ภาพ จ่งเป็นสำิ�งสำำาคัญท่ี่�จะที่ำาให้้ผู้สำูงอายุของกัรุงเที่พมห้านครม่คุณ์ภาพ
ช่วิตท่ี่�ด่ แลืะเป็นกัารรองรับประเที่ศไที่ยท่ี่�ก้ัาวเข้าสูำ�สำังคมผู้สูำงอายุอย�างสำมบูรณ์์  
รวมถ่งสำอดคล้ืองกัับกัารขับเคลืื� อนนโยบายผู้ว�าราชกัารกัรุงเที่พมห้านคร  
แผนปฏิิบัติกัารด้านผู้สำูงอายุ ระยะท่ี่� 2 (พ.ศ. 2545 - 2565) แลืะแผนพัฒนาคุณ์ภาพ
ช่วิตผู้สำูงอายุกัรุงเที่พมห้านคร ระยะท่ี่� 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ช�วงขยายเวลืา  
ในปี พ.ศ. 2565 ท่ี่�มุ�งเน้นให้้ผู้สำูงอายุม่คุณ์ภาพช่วิตท่ี่�ด่ ม่คุณ์ค�า แลืะม่ความสำุข 

โครงการบููรณาการขัับูเคลื่่�อนการดำำาเนินงานโครงการบููรณาการขัับูเคลื่่�อนการดำำาเนินงาน  

กทม.ใส่่ใจ ผู้้� ส้่งวััย หััวัใจแกร่่งกทม.ใส่่ใจ ผู้้� ส้่งวััย หััวัใจแกร่่ง
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สำำาห้รับโครงกัาร กทม.ใสำใ่จ ผู้้�สำง้วั่ย หวั่ใจแกรง่ เปน็กัารบูรณ์ากัารกัารดำาเนนิงาน
ร�วมกัันของห้น�วยงาน (ไตรภาค่) ซึ่่�งประกัอบด้วย คลิืนกิัผู้สูำงอายุคณุ์ภาพโรงพยาบาลื
สำงักััดสำำานกัักัารแพที่ย์ 10 แห้�ง ศนูย์บรกิัารสำาธารณ์สุำข สำำานกััอนามัย แลืะฝ่ายพฒันา
ชุมชนแลืะสำวัสำดิกัารสำังคม สำำานักังานเขต ซึ่่�งม่แผนขยายกัารดำาเนินงานโครงกัาร 
ให้้ครอบคลืุมพื�นท่ี่�กัรุงเที่พมห้านครทัี่�ง 50 เขต เพื�อสำร้างเครือข�ายแลืะความร�วมมือ
ท่ี่�เข้มแข็ง

ดังนั�น สำำานักักัารแพที่ย์ได้เล็ืงเห็้นถ่งความสำำาคัญของกัารพัฒนาระบบบริกัาร 
แลืะกัารดูแลืสำุขภาพผู้สำูงอายุอย�างบูรณ์ากัาร ครบวงจร แลืะม่คุณ์ภาพ จ่งได้จัดกัาร
อบรมผู้ดูแลืผู้สำูงอายุ อาสำาสำมัครสำาธารณ์สำุข แลืะ Care Giver จำานวน 6 ห้ลัืกัสูำตร 
ได้แกั� 1. ห้ลัืกัสำูตรกัารดูแลืผู้สำูงอายุขั�นพื�นฐาน 2. ห้ลัืกัสำูตรกัารดูแลืแลืะป้องกัันภาวะ
แที่รกัซึ่อ้นในผู้สำงูอายุท่ี่�มภ่าวะติดเต่ยง (Bedridden) 3. ห้ลัืกัสำตูรกัารดแูลืแลืะปอ้งกััน
ผู้สำูงอายุท่ี่�ม่ภาวะกัลัื�นปัสำสำาวะไม�ได้ (Incontinence) 4. ห้ลัืกัสำูตรกัารดูแลืแลืะ
ป้องกัันผู้สูำงอายุท่ี่�ม่ภาวะสำมองเสำื�อม (Dementia) 5. ห้ลัืกัสำูตรกัารดูแลืแลืะป้องกััน 
ผู้สำูงอายุท่ี่�ม่ภาวะกัลืืนลืำาบากั (dysphagia) 6. ห้ลัืกัสำูตรกัารดูแลืแลืะป้องกััน 
กัารพลัืดตกัห้กัล้ืมในผู้สำูงอายุ (Fall)

 เพื�อให้้ผูด้แูลืผู้สำงูอายุ อาสำาสำมคัรสำาธารณ์สำขุ แลืะ Care Giver มค่วามรู ้ม่ทัี่กัษะ 
พร้อมท่ี่�จะดูแลืแลืะป้องกัันกัารเกิัดโรคในผู้สำูงอายุได้อย�างม่ประสำิที่ธิภาพ ลืดภาวะ
แที่รกัซึ่้อน แลืะสำามารถตรวจพบภาวะความผิดปกัติในผู้สำูงอายุได้ตั�งแต�เริ�มต้น แลืะ
ผู้สำูงอายุได้รับกัารดูแลืท่ี่�ต�อเนื�องจนถ่งท่ี่�บ้านแบบไร้รอยต�อ รวมถ่งได้รับกัารดูแลื 
ท่ี่�ครอบคลุืมที่กุัมิติ ทัี่�งที่างด้านสุำขภาพกัาย จิต สำงัคม เศรษฐกิัจ แลืะสำิ�งแวดล้ือมที่ำาให้้
สำามารถดำารงช่วิตในบ้าน ครอบครัว ชุมชน แลืะสำังคม อย�างม่คุณ์ภาพช่วิตท่ี่�ด่ต�อไป  
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ราชวิที่ยาลัืยสูำ ตินร่แพที่ย์แห้� ง
ประเที่ศไที่ย จัดกัารประชุมวิชากัาร  
ครั�งท่ี่� 37 แลืะกัารประชุมสำามัญประจำาปี 
พ.ศ. 2565 Theme : OB-GYN 2022: 
Now and Beyond ในวันท่ี่� 25 – 28 
ตุลืาคม 2565 ณ์ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
พ่ช พัที่ยา (PEACH) โรงแรม รอยัลื คลิืฟื้ 
โฮเต็ลื กัรุ�ป พัที่ยา จ.ชลืบุร่ รูปแบบ 
Hybrid Conference (Onsite and 

Tips for Getting a Better View 

of the Surgical Field During 

The Vaginal NOTES Hysterectomy 

by LPT swab.

พญ.ศิวิาพร ศิริเิพญ็พงศิ ์
แพทย์ช์ำำ�น�ญก�รพเิศษ 
กลุ่่�มง�นสูตูินิรเีวชำกรรม

โรงพย์�บ�ลุ่หลุ่วงพ�อทวศีกัดิ์ิ� ชำต่ินิธฺโร อท่ศิ

Online (Rerun)) โดยในงานน่� พญ.ศิว่าพร ศิริเพ็ญพงศ์ แพที่ย์ชำานาญกัารพิเศษ กัลืุ�มงานสูำตินร่เวชกัรรม โรงพยาบาลื 
ห้ลืวงพ�อที่ว่ศกััดิ�ฯ ได้รบัรางวัลืท่ี่� 3 กัารนำาเสำนอ Poster presentation เรื�อง Tips for Getting a Better View of the Surgical Field 
During The Vaginal NOTES Hysterectomy by LPT swab. ในกัารประกัวดผลืงานวิจัยสำมาชิกัสำามัญราชวิที่ยาลัืยสำูตินร่แพที่ย ์
แห้�งประเที่ศไที่ย ประจำาปี พ.ศ. 2565
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มููลเหตุุจููงใจู
กั า ร ผ� า ตั ด  Va g i n a l  N O T E S 

(Natural  Orifice Trans luminal 
Endoscopic Surgery) คือ “การผู้่าตั่ด้
ผู้่านกลิ�องทางช่องคลิอด้” โดยไม�ทิี่�ง
รอยแผลืบนร�างกัาย (Scarless surgery) 
ห้ลัืงกัารผ�าตัดผู้ป่วยจ่งเจ็บปวดน้อย  
ฟื้้� นตัวเร็ว กัลัืบบ้านได้เร็ว จากัผลืด่ 
ดังกัลื�าวโรงพยาบาลืห้ลืวงพ�อที่ว่ศักัดิ�  
ชุตินฺธโร อุทิี่ศ จ่งได้เริ�มผ�าตัดมดลืูกั 
ผ�านกัล้ืองที่างช�องคลือด ตั�งแต�เดือน
ตุลืาคม 2561 ห้ลัืงจากักัารจัดที่�าแลืะใสำ� 
Tampon เข้าไปในช�องท้ี่องเพื�อกัันลืำาไสำ้
ให้ถ้กูัเคลืื�อนไปเพื�อให้เ้ห็้นบริเวณ์ท่ี่�ต้องกัารผ�าตัดได้ชดัเจน แต�พบปญัห้ามล่ืำาไสำบ้างสำ�วนมาบดบังบริเวณ์ท่ี่�ต้องกัารผ�าตัดเนื�องจากั 
Tampon ม่ขนาดเล็ืกัเกิันไปที่ำาให้้ไม�สำามารถกัันลืำาไสำ้ได้ด่ แลืะ Tampon ขนาดเล็ืกัซึ่่�งเสำ่�ยงต�อกัารห้ายห้รือตกัค้างในช�องท้ี่อง  
ห้ากัใช้ Abdominal swab ก็ัจะม่ขนาดให้ญ�เกิันไป ไม�สำามารถเข้าที่างแผลืในช�องคลือดซึ่่�งม่ขนาดเล็ืกัได้ จ่งได้คิดค้นนวัตกัรรม  
LPT swab ข่�น โดยดัดแปลืงมาจากั Low swab ซึ่่�งม่ข้อด่คือม่แถบเอกัซึ่เรย์สำามารถเอกัซึ่เรย์ได้อ่กัทัี่�งยังสำามารถซึ่ับเลืือดได้ด่

วััตุถุุประสงค์์
1. เพื�อกัันลืำาไสำ้ (pack bowel) ให้้ออกัไปแลืะ 

ให้้เห็้นอวัยวะท่ี่�ต้องกัารผ�าตัดได้ชัดเจนจากักัาร 
ผ�าตัด Vaginal NOTES hysterectomy

2. สำามารถซึ่ับเลืือดท่ี่�ตกัค้างในช�องท้ี่องได้
3. ลืดความเสำ่�ยง Tampon ตกัค้างในช�องท้ี่อง

ผลการทดลอง
LPT swab ม่ 2 ขนาด ขนาด 4”x10”แลืะ 3”x18” ห้ลัืงจากั 

ตรวจสำอบคุณ์ภาพแลืะความเร่ยบร้อยของชิ�นงานดูเศษด้าย ขุยผ้า 
จากักัารเย็บโดยท่ี่มห้้องผ�าตัด ซึ่่�งห้ลัืงจากักัารใช้ LPT swab จำานวน  
18 ราย สำามารถเห้็นอวัยวะท่ี่�ต้องกัารผ�าตัดได้ชัดเจน ห้ลัืงกัารผ�าตัด
เสำร็จได้ม่กัารนับ swab โดยพยาบาลืห้้องผ�าตัดทีุ่กัครั�ง ไม�ม่ swab  
ห้ายห้รือตกัค้างในช�องท้ี่อง สำามารถผ�าตัดได้สำำาเร็จ

การนำำาไปใช้้ประโยช้นำ์
1. NOTES swab สำามารถใช้กัันลืำาไสำ้ (pack bowel) ในกัาร

ผ�าตัด Vaginal NOTES hysterectomy ที่ำาให้้เห้็นอวัยวะท่ี่�ต้องกัาร
ผ�าตัดได้ชัดเจน อ่กัทัี่�ง LPT swab ม่ 2 ขนาดให้้เลืือกัตามความต้องกัาร 
ของแพที่ย์ซึ่่�งนอกัจากัใช้กัันลืำาไสำ้ในช�องท้ี่องยังสำามารถซัึ่บเลืือดจากั
กัารผ�าตัดได้ด่

2. สำามารถนำาไปใชใ้นกัารผ�าตัดอื�น ๆ ผ�านที่าง Vaginal NOTES ได้
3.  ในกัารผ�าตัดเปิดห้น้าท้ี่องท่ี่�แผลืเล็ืกั เช�น กัารที่ำาห้มัน 

ห้ลัืงคลือดได้ม่กัารนำา Vaginal NOTES swab มาใช้ในกัารกัันลืำาไสำ้เล็ืกั 
(pack bowel) เพื�อให้้เห้็นที่�อนำาไข�ได้ชัดเจนยิ�งข่�น

สรุป
Vaginal NOTES swab คือ กัารนำา Low swab มาตัดแล้ืวเย็บ

เพื�อให้้ได้ขนาดท่ี่�ต้องกัาร เพื�อใช้ในกัารกัันลืำาไสำ้ (pack bowel) ในกัาร
ผ�าตัด NOTES hysterectomy เพื�อให้้เห้็นอวัยวะท่ี่�ต้องกัารผ�าตัดได้
ชัดเจนอ่กัทัี่�งยังสำามารถซึ่ับเลืือดท่ี่�อยู�ในช�องท้ี่องแลืะม่แถบเอกัซึ่เรย์



16 แกะกล่์อง...บอกต่อ

กัรุงเที่พมห้านคร ร�วมกัับกัรมสำ�งเสำริม
แลืะพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตคนพิกัาร กัระที่รวง
กัารพัฒนาสำังคมแลืะความมั�นคงของมนุษย์ 
ได้ดำาเนินกัารขับเคลืื�อนงานด้านกัารสำ�งเสำริม
แลืะพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตคนพิกัารในพื�นท่ี่�
กัรุงเที่พมห้านคร โดยได้ดำาเนินกัารเปิดศูนย์
บริกัารคนพิกัารแบบเบ็ดเสำร็จ (One Stop 
Service) ตามนโยบาย นายชชัชาติ่ สำทิธิิพนัธ์ุิ 
ผู้ว�าราชกัารกัรุงเที่พมห้านคร ขับเคลืื� อน
นโยบายกัรุงเที่พฯ 9 ด่ มติิกัารบรหิ้ารจัดกัารด่ 
แลืะโครงสำร้างด่ ประเด็นนโยบาย “บัต่ร 
คนพิการ จุด้เด้ยีว่จบ ทุก รพ.สำังกัด้ กทม.” 
ม่ วัตถุประสำงค์ เพื� อให้้คนพิกัารสำามารถ 
เข้าถ่งสำิที่ธิของคนพิกัารได้สำะดวกั รวดเร็ว 
แลืะลืดขั� นตอนกัระบวนกัารในกัารข่� น
ที่ะเบ่ยนคนพิกัารได้อย�างม่ประสำิที่ธิภาพ 

กทมั. เปิดศููนย์บริการค์นพิการกทมั. เปิดศููนย์บริการค์นพิการ
จุุดเด้ยวเบ็็ดเสร็จุจุุดเด้ยวเบ็็ดเสร็จุ
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ปัจจุบัน กัที่ม. ได้เร�งดำาเนินกัารเปิดศูนย์บริกัารคนพิกัารแบบเบ็ดเสำร็จ  
(One Stop Service) ในโรงพยาบาลืทัี่�ง 9 แห้�ง ซึ่่�งปัจจุบันดำาเนินกัารอยู�แล้ืว 
3 แห้�ง ได้แกั� โรงพยาบาลืเวชกัารุณ์ย์รัศมิ� โรงพยาบาลืสำิรินธร แลืะโรงพยาบาลื 
ผู้สำูงอายุบางขุนเท่ี่ยน แลืะได้ขยายกัารดำาเนินงานศูนย์บริกัารคนพิกัารแบบ
เบ็ดเสำร็จเพิ�มเติมอ่กั 6 แห้�ง ได้แกั�  โรงพยาบาลืกัลืาง โรงพยาบาลืตากัสำิน  
โรงพยาบาลืเจริญกัรุงประชารักัษ์ โรงพยาบาลืห้ลืวงพ�อที่ว่ศักัดิ� ชุตินฺธโร อุทิี่ศ  
โรงพยาบาลืลืาดกัระบังกัรุงเที่พมห้านคร แลืะโรงพยาบาลืราชพิพัฒน์  
พร้อมวางแผนขยายกัารดำาเนินงานอ่กั 2 แห้�ง ให้้ครบ 12 แห้�งในปี พ.ศ. 2567  
เพ่�อให�บรกิารต่รว่จป็ระเมินคว่ามพิการ ออกใบรบัรองคว่ามพิการ แลิะออกบัต่ร
ป็ระจำาตั่ว่คนพิการ ณ์ จุด้เด้ยีว่แบบเบ็ด้เสำรจ็ ซึ่่�งจะช�วยให้้ผู้พิกัารสำามารถเข้าถ่ง
สำิที่ธิสำวัสำดิกัาร ครอบคลืุมทัี่�วถ่ง เที่�าเท่ี่ยมแลืะสำะดวกัรวดเร็วข่�น
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ในเดือนตุลืาคม 2565 สำำานักักัารแพที่ย์ กัรุงเที่พมห้านคร ได้สำ�ง นายแพทย ์ 
ณั์ฐพงษ์ จิต่รุ่งเร่องนิจ นายแพที่ย์ชำานาญกัาร สำังกััดกัลืุ�มงานกัุมารเวชกัรรม  
โรงพยาบาลืเจริญกัรุงประชารักัษ์ ไปประชุมในงานประชุมประจำาปีของสำมาคม
โรคติดเชื�อในเด็กัแห้�งที่ว่ปเอเช่ย (10th Asian Congress of pediatric Infectious 
Diseases) ณ์ กัรุงโซึ่ลื ประเที่ศสำาธารณ์รัฐเกัาห้ล่ืใต้ วันท่ี่� 26-28 ตุลืาคม 2565  
งานประชุมน่�ประกัอบไปด้วย กัุมารแพที่ย์โรคติดเชื�อจากัประเที่ศต�าง ๆ ได้แกั�  
ไที่ย สำิงค์โปร์ ฮ�องกัง จ่น ไต้ห้วัน ญ่�ปุ่น เกัาห้ล่ืใต้ มาเลืเซึ่่ย อินโดน่เซ่ึ่ย ฟื้ิลิืปปินส์ำ  
ศร่ลัืงกัา อินเด่ย บังกัลืาเที่ศ เว่ยดนาม ลืาว 

นายแพทยณั์์ฐพงษ์ จิต่รุง่เรอ่งนิจนายแพทยณั์์ฐพงษ์ จิต่รุง่เรอ่งนิจ
นายแพที่ย์ชำานาญกัาร กัลืุ�มงานกัุมารเวชกัรรมนายแพที่ย์ชำานาญกัาร กัลืุ�มงานกัุมารเวชกัรรม

โรงพยาบาลืเจริญกัรุงประชารักัษ์โรงพยาบาลืเจริญกัรุงประชารักัษ์

พััฒนำาก้าวัไกล...พััฒนำาก้าวัไกล...
ในำระดับโลกในำระดับโลก
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เป้็าหมายหลัิกของการป็ระชุมค่อการแลิกเป็ลิี�ยนป็ระสำบการณ์์ในการด้้แลิ
ผู้้�ป่็ว่ยโรคติ่ด้เช่�อในเด็้ก ด้�านต่รว่จห�องป็ฏิิบัติ่การเพ่�อวิ่นิจฉัุย  การให�ยาป็ฏิิชวี่นะ 
การให�วั่คซีนีเพ่�อป้็องกันโรค กัารใช้ห้ลัืกักัารควบคมุแลืะปอ้งกัันโรคติดเชื�อมาจัดกัาร
โรคระบาด ข้อมูลืวิชากัารท่ี่�นำามาเผยแพร�ท่ี่�น�าสำนใจ ม่ดังน่� คำาแนะนำาในกัารฉ่ดวัคซึ่่น 
โควิด-19 ในเด็กัเล็ืกัทัี่�งเข็มแรกัแลืะเข็มกัระตุ้น แนวที่างกัารรักัษาวัณ์โรคแบบ 
ระยะสัำ�น 4 เดือนในผูป่้วยเด็กัติดเชื�อวัณ์โรคในปอดท่ี่�ไม�ดื�อยาแลืะไม�มภ่าวะแที่รกัซ้ึ่อน 
ห้รือตัวอย�างผลืกัารดำาเนินกัารควบคุมกัารใช้ยาปฏิิช่วนะ ท่ี่�นำาร�องในโรงพยาบาลืเด็กั
แห้�งนครโตเก่ัยวท่ี่�นำามาใช้แล้ืวเพิ�มอัตรากัารใช้ยาปฏิิช่วนะอย�างเห้มาะสำม แลืะลืด
เชื�อดื�อยาลืง 

นอกัจากันั�นม่กัารนำาเสำนอผลืงานวิจัย รายงานเคสำท่ี่�น�าสำนใจ ความรู้ให้ม�  
ห้รือนวัตกัรรมด้วย ในกัารน่� นายแพที่ย์ณ์ัฐพงษ์ จิตรุ�งเรืองนิจ ได้นำาเสำนอผลืงานวิจัย
แบบบรรยายในห้ัวข้อ การศกึษาหาปั็จจัยที�สำัมพันธ์ิต่่อคว่ามรุนแรงหรอ่การรุกราน
ของซีาลิโมเนลิล่ิาในเด็้กไทย เปน็กัารศ่กัษาวิจัยในโรงพยาบาลืเจรญิกัรุงประชารกััษ์  
ซึ่่�งผลืกัารศก่ัษาพบว�า อายุนอ้ยกัว�า 3 เดือน ห้รอื ไข้สำงูมากักัว�า 39 องศาเซึ่ลืเซึ่ย่สำ ห้รอื 
กัรุ�ป ซึ่่/กัรุ�ป ด่ เป็นปัจจัยท่ี่�สำัมพันธ์ต�อกัารรุกัรานของซึ่าลืโมเนลืลื�า การนำาเสำนอนี� 
ได้�รบัรางวั่ลิการนำาเสำนอด้เีด่้นในป็ระเภทการนำาเสำนอแบบบรรยาย (Outstanding 
Oral Presentation Awards) บรรยากัาศในกัารประชุม ให้้ความเป็นกัันเอง ม่กัาร 
แลืกัเปล่ื�ยนวัฒนธรรมของประเที่ศเจ้าภาพให้้ความอบอุ�นเป็นอย�างมากั 
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อาหารเป็็นยาอาหารเป็็นยา
สมุุนไพรลดระดับนำ�าตาลในเลือดสมุุนไพรลดระดับนำ�าตาลในเลือด

กัลืุ�มงานกัารแพที่ย์แผนไที่ยแลืะแพที่ย์ที่างเลืือกั โรงพยาบาลืตากัสำินกัลืุ�มงานกัารแพที่ย์แผนไที่ยแลืะแพที่ย์ที่างเลืือกั โรงพยาบาลืตากัสำิน

การใช้้สมุุนไพรเป็็นยาท่ี่�ด่ีและป็ลอดีภััยท่ี่�สุดีการใช้้สมุุนไพรเป็็นยาท่ี่�ด่ีและป็ลอดีภััยท่ี่�สุดี
 คืือการรับป็ระที่านเป็็นอาหาร เพื�อเป็็นการเสริมุสร้างร่างกายให้แข็็งแรง คืือการรับป็ระที่านเป็็นอาหาร เพื�อเป็็นการเสริมุสร้างร่างกายให้แข็็งแรง

สำมุนไพรรสำขม 
ท่ี่�ม่สำารออกัฤที่ธิ�
คล้ืายอินซูึ่ลิืน
ในร�างกัายมนุษย์ 
ช�วยควบคุม
ระดับนำาตาลืในเลืือด

ม่สำารท่ี่�ช�วย
ในกัารห้ลัื�งอินซูึ่ลิืน 
ช�วยให้้นำาตาลืในเลืือดลืดลืง 
อ่กัทัี่�งยังช�วยลืด
ปัจจัยเสำ่�ยงต�าง ๆ 
ท่ี่�จะเกิัดโรคเบาห้วาน
แลืะโรคเก่ั�ยวกัับ
ห้ลือดเลืือดห้ัวใจ

ผักัริมรั�ว
ท่ี่�ม่คุณ์ค�าที่างอาห้ารสำูง 
ประกัอบอาห้าร
ได้ห้ลืายเมนู 
ม่วิตามินเอแลืะซึ่่สำูง 
ม่สำาร Pectin 
ช�วยลืดนำาตาลืในเลืือด

สำมุนไพรท่ี่�ม่รสำชาติเผ็ดร้อน 
ช�วยลืดนำาตาลืในเลืือด 
กัระตุ้นกัารห้ลัื�งอินซูึ่ลิืน 
ลืดคอเลืสำเตอรอลืในเลืือด

1.มุะระข่็�นก1.มุะระข่็�นก

3.ขิ็ง3.ขิ็ง 4.ตำำาลึง4.ตำำาลึง

2.อบเช้ย2.อบเช้ย

กลิุ่มงานการแพทยแ์ผู้นไทยแลิะแพทยท์างเล่ิอกกลิุ่มงานการแพทยแ์ผู้นไทยแลิะแพทยท์างเล่ิอก
โรงพยาบาลิต่ากสำนิ อาคาร 17 ชั�น 6A โทร. 02-4370123 ต่่อ 1671โรงพยาบาลิต่ากสำนิ อาคาร 17 ชั�น 6A โทร. 02-4370123 ต่่อ 1671
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นัางสุาวิวิิมลวิรรณ เจุรญิผู้ล นัางสุาวิวิิมลวิรรณ เจุรญิผู้ล 
นักัจัดกัารงานทัี่�วไป นักัจัดกัารงานทัี่�วไป 

สำำานักังานพัฒนาระบบบริกัารที่างกัารแพที่ย์สำำานักังานพัฒนาระบบบริกัารที่างกัารแพที่ย์

สำวัสำด่ผู้อ�านทุี่กัที่�านค�ะ เมนูฮิตในช�วงห้ลืายปีท่ี่�ผ�านมา 
ท่ี่�ห้ลืายที่�านชอบรับประที่านกัันคงไม�พ้น เมนูบุฟื้เฟื้ต์อาห้าร 
ปิ� งย�าง ไม�ว�าจะเป็นห้มูกัระที่ะแบบไที่ย ๆ บุฟื้เฟื้ต์ที่ะเลืเผา 
ห้รือห้มูย�างแบบเกัาห้ล่ื ท่ี่�ห้ลืายที่�านชอบไปรับประที่านกัันนั�น  
ห้ากัรับประที่านอาห้ารแนวน่�บ�อยครั�ง เพิ�มโอกัาสำเสำ่�ยงกัารเกิัด 
โรคมะเร็งสำูง โดยเมนูเห้ลื�าน่�เสำ่�ยงต�อกัารเกิัดโรคมะเร็งได้อย�างไร
มาดูกัันค�ะ 

โดยอาห้ารกัลืุ�มน่�เสำ่�ยงต�อกัารได้รับสำารพีเอเอช ท่ี่�เกิัด
จากักัารเผาไห้ม้ไม�สำมบูรณ์์สำารกัลืุ�มน่�ได้รับกัารพิสำูจน์ชัดแล้ืวว�า  
บางชนิดกั�อให้้เกิัดโรคมะเร็งในคน โดยม่กัารศ่กัษาพบว�าสำารน่� 
เกิัดจากัไขมันในเนื� อสัำตว์ ยิ�งเป็นเนื� อวัว เนื� อห้มูท่ี่�ม่ไขมันสำูง 
ยิ�งเสำ่�ยง เนื�องจากัไขมันท่ี่�ห้ยดลืงบนถ�านขณ์ะท่ี่�ให้้ความร้อนตำา 
แลืะเมื� อม่อากัาศจำากััด ที่ำาให้้ เ กิัดกัารเผาไห้ม้ไม�สำมบูรณ์์  
จ่งเกิัดควันท่ี่�ม่สำารพ่เอเอชลือยข่�นมาเกัาะท่ี่�ผิวอาห้าร โดยสำารน่�
พบมากัในบริเวณ์ไห้ม้เกัร่ยมของอาห้ารปิ� งย�าง ห้ากัที่านเข้าไป
มากั ๆ ห้รือที่านบ�อย ๆ ก็ัจะสำะสำมอยู�ในร�างกัาย โดยสำารชนิดน่� 
พบในควันที่�อไอเสำ่ยรถยนต์ ห้รือควันบุห้ร่�  

เสี่่�ยงโรคมะเรง็เสี่่�ยงโรคมะเรง็
นอกัจากัเนื� อสำัตว์ท่ี่�ม่ ไขมันสำูงแล้ืว ปลืาย�างก็ัเจอ 

สำารกั�อมะเร็งได้ เพราะในปลืาที่ะเลืย�าง ห้รือปลืาห้ม่กัย�าง  
ก็ัมส่ำารกั�อมะเรง็ท่ี่�เรย่กัว�า สำารไนโต่รซีามนี แต�ก็ัพบในปรมิาณ์ 
ท่ี่�ไม�สำูงมากั แต�ถ้าเลืือกัรับประที่านบ�อย ๆ ก็ัเพิ�มโอกัาสำ 
เสำ่�ยงโรคมะเร็งตามมา แลืะอาห้ารท่ี่�ใสำ�สำารไนเตรตซึ่่�ง 
เป็นสำารกัันบูด เช�น แฮม ไส้ำกัรอกั เบคอน ก็ักั�อให้้เกิัด 
มะเร็งห้ลือดอาห้าร แลืะมะเร็งกัระเพาะอาห้ารในคน

ในเมื�อทุี่กัที่�านรู้แล้ืวว�าเมนูบุฟื้เฟื้ต์อาห้ารปิ� งย�างไม�ด่  
ก็ัควรห้ล่ืกัเล่ื�ยงท่ี่�จะรับประที่าน ห้รือถ้าไม�สำามารถเล่ื�ยงได้   
ก็ัควรรับประที่านในปริมาณ์ท่ี่�พอเห้มาะ ไม�ที่านบ�อย  
เลืือกัที่านผักัควบคู�กัับเนื�อสำัตว์ ห้รือตัดสำ�วนท่ี่�เป็นไขมันทิี่�ง 
แลืะเลืือกัร้านปิ� งย�างท่ี่�ม่อากัาศถ�ายเที่ ห้รือเครื�องดูดควันไว้
บนเตาเพื�อที่ำาให้้เกิัดกัารเผาไห้ม้ท่ี่�สำมบูรณ์์ เพื�อลืดความเสำ่�ยง
ลืดโอกัาสำในกัารเกิัดโรคมะเร็งได้ค�ะ 

ชอบกินิชอบกินิ

ปิ้้�งยุา่งปิ้้�งยุา่ง
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MOU กีารปิฏิิบัติิกีารกีารแพทย์ฉุกีเฉินระดัีบพื�นฐ์านในพื�นที�กีรุงเทพมหิานค์ร

(23 กั.ย. 65) ด้ร. นพ.สำุขสำันต์่  
กิต่ติ่ศภุกร  ผูอ้ำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์ 
พร้อมด้วยคณ์ะผู้บริห้ารสำำานักักัาร
แพที่ย์ ร�วมงานวันครบรอบวันสำถาปนา 
โ ร ง พ ย า บ า ลื ค ลื อ ง สำ า ม ว า  โ ด ย ม่ 
นพ.สำุรนิทร ์นัมคณิ์สำรณ์์ ผู้อำานวยกัาร
โรงพยาบาลืคลืองสำามวา แลืะบุคลืากัร
ให้้กัารต้อนรับ ภายในงานม่พิธ่รับมอบ 
ข อ ง ท่ี่� ร ะ ล่ื กั แ กั� ผู้ ม่ อุ ป กั า ร คุ ณ์ แ กั� 
โรงพยาบาลื แลืะมอบประกัาศน่ยบัตร
ให้้แกั�บุคลืากัรด่เด�นของโรงพยาบาลื
คลืองสำามวา พร้อมร�วมกัันถ�ายภาพห้มู�
เป็นท่ี่�ระล่ืกั

(24 พ.ย. 65) นายชัชชาติ สำิที่ธิพันธุ์  
ผู้ ว� า ร า ช กั า ร กั รุ ง เ ที่ พ ม ห้ า น ค ร 
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ง า น ค ร บ ร อ บ  5 1  ปี 
แ ห้� ง กั า ร สำ ถ า ป น า โ ร ง พ ย า บ า ลื
เจริญกัรุงประชารักัษ์ ภายใต้แนวคิด 
“We provide better health to  
make Bangkok more l ivable :  
ร่ว่มสำร�างสำุขภาพที�ด้ี เพ่�อให�กรุงเทพฯ 
เป็็นเม่องที�น่าอย้”่ ณ์ อาคาร 72 พรรษา  
ม ห้ า ร า ชิ น่  พ ร้ อ ม เ ปิ ด ห้้ อ ง ต ร ว จ 
โรค OPD New Normal (ห้้องตรวจ  
เวชปฏิิบติั) ณ์ อาคาร 2 ชั�น 1 โรงพยาบาลื
เจริญกัรุงประชารักัษ์ 

( 2 9  กั . ย .  6 5 )  ณ์  ห้้ อ ง รั ต น โ กั สำิ น ที่ ร์  ศ า ลื า ว� า กั า ร
กัรุงเที่พมห้านคร (เสำาชิงช้า) รศ. ด้ร.ทวิ่ด้า กมลิเว่ชช รองผู้ว�า
ราชกัารกัรุงเที่พมห้านคร เป็นประธานในพิธ่ลืงนามบันท่ี่กัข้อตกัลืง
ความร�วมมือกัารปฏิิบัติกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินระดับพื�นฐานในพื�นท่ี่�
กัรุงเที่พมห้านคร ระห้ว�าง กัรุงเที่พมห้านคร แลืะห้น�วยปฏิิบัติกัาร
แพที่ย์ฉุกัเฉินระดับพื�นฐาน 8 มูลืนิธิ ได้แกั� มูลืนิธิป่อเต็กัต่�ง มูลืนิธิ
ร�วมกัตัญญูู มูลืนิธิร�มไที่ร มูลืนิธิจ่เต็กัลิื�ม ฮู้กั�กัต่�ง (พิรุณ์) มูลืนิธิอาสำา
ห้นองจอกั (ราชพฤกัษ์) มูลืนิธิสำยามรวมใจ (ปู่อินที่ร์) กัู้ช่พกัูบแดง  
กัู้ช่พห้งสำ์แดง แลืะศูนย์เอราวัณ์ สำำานักักัารแพที่ย์

ค์รบรอับ 51 ปีิ รพ.เจริญกีรุงฯ ดูีแลปิระชาชนเดิีนหิน้าสาธิารณสุขอัย่างต่ิอัเนื� อัง

ค์รบรอับ 5 ปีิ โรงพยาบาลค์ลอังสามวา
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กีารปิระชุมเชิงปิฏิิบัติิกีาร Sandbox กีรุงเทพมหิานค์ร

ติรวจรับรอังรถบริกีารกีารแพทย์ฉุกีเฉิน ปิระจำ าปีิ 2566

(15 ธ.ค.  65)  ด้ร.  พญ.เลิิศลัิกษณ์์ ลิีลิาเร่องแสำง รองผู้อำานวยกัาร 
สำำานักักัารแพที่ย์ (รักัษากัารผู้อำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์) พร้อมด้วยคณ์ะผู้บริห้าร  
แลืะบุคลืากัรในสำังกััดกัรุงเที่พมห้านคร เข้าร�วมงาน โดยม่ รศ. ด้ร.ทวิ่ด้า กมลิเว่ชช  
รองผู้ว�าราชกัารกัรุงเที่พมห้านคร เป็นประธานพิธ่เปิดกัารประชุมเชิงปฏิิบัติกัาร 
Sandbox กัรุงเที่พมห้านคร ณ์ ห้้องบางกัอกั อาคารไอราวัตพัฒนา กัรุงเที่พมห้านคร 2 
ดินแดง

(16 ธ.ค. 65) ด้ร. พญ.เลิิศลัิกษณ์์ ลิีลิาเร่องแสำง รองผู้อำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์  
(รักัษากัารผู้อำานวยกัารสำำานักักัารแพที่ย์) พร้อมด้วยคณ์ะผู้บริห้ารสำำานักักัารแพที่ย์ แลืะบุคลืากัร
ท่ี่�เก่ั�ยวข้องเข้าร�วมโครงกัารตรวจรับรองรถบริกัารกัารแพที่ย์ฉุกัเฉินในระบบบริกัารกัารแพที่ย์
ฉกุัเฉนิกัรุงเที่พมห้านคร ประจำาปี 2566 โดยได้รบัเก่ัยรติจากั นายชัชชาติ่ สำทิธิิพนัธ์ุิ ผูว้�าราชกัาร
กัรุงเที่พมห้านคร เป็นประธานในพิธ่เปิดฯ ณ์ ลืานกิัจกัรรมใต้สำะพานพระราม 8 เขตบางพลัืด




