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6ปีที่ 21 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2559

Happy Workplace 
องค์กรแห่งความสุข

กรมการแพทย์จับมอื ม.รงัสติ เปิดศนูย์แพทย์ฯ 
รพ.เลิดสิน เร่งผลิตหมอรองรับผู้ป่วย

นายแพทย์สพุรรณ ศรธีรรมมา อธบิดีกรมการแพทย์ 
พร้อมด้วยนายแพทย์ศุภชัย คุณารตันพฤกษ์ รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรงัสิต  

ร่วมเปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน 
ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต 

สารสารกรมการแพทย์
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ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

แพทย์แนะเลี่ยงเครียด
ลดเสี่ยงไมเกรน

ณ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ
เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2559
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สารกรมการแพทย์ ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2559

บทสัมภาษณ์
ดาวเด่น

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารทางวิชาการ และกิจกรรมทั่วไป 
 ของกรมการแพทย์
2. เพ่ือเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น สารประโยชน์ 
 และสร้างความเข้าใจอันดต่ีอกันของบคุลากรในกรมการแพทย์

ที่ปรึกษา   
นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา
นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์

บรรณาธิการ  
ขนิษฐา  มินวงษ์ 

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ  
นายแพทย์ช�านิ  จิตตรีประเสริฐ

จัดท�าโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส�านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0-2591-8254, 0-2591-8266 โทรสาร 0-2591-8266 พิมพ์ที่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา
• วทิยาศาสตรบณัฑิต/แพทยศาสตรบณัฑิต 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ปี 2521 และปี 2523)

• ประกาศนียบตัรชัน้สงูทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ คลินิกสาขาโสต ศอ นาสิก บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล (ปี 2525)

• วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต 
ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข (ปี 2527)  

ประวัติการรับราชการ
ในปี 2529 ด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์ 5  

กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี   
จากน้ันได้รับการเลื่อนต�าแหน่งตามล�าดับ   
ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ  
ด้านเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสกิ หวัหน้ากลุม่ 
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก  
กลุ ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายแพทย์ภักดี สรรค์นิกร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจ�าปี 2558

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการประเภทอ�านวยการระดับสูง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
แพทย์ผู้ทุ่มเทการรักษาด้านโสต ศอ นาสิก

3. ได้รับเลือกให้เป็นประธาน ASEAN 
Education of Otolaryngology ระหว่าง 
ปี 2559 - ปี 2560

4. ฯลฯ
ด้านบริหาร

1. ประธานชมรมแพทย์มะเร็งศีรษะ 
และล�าคอแห่งประเทศไทย  ปี 2550 - ปี 2552 

2. ประธานคณะกรรมการฝึกอบรม 
แพทย์ประจ�าบ้านสาขาโสต ศอ นาสกิ ปี 2554 
ถึงปัจจุบัน

3. ฯลฯ
ด้านบริการสังคม

1. โครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีห ูคอ  
จมกู รกัษาผ่าตดัและตรวจการได้ยินแก่ผูป่้วย 
โรคหูในกลุม่ประเทศอนิโดจนี (เมยีนมา กัมพูชา  
เวียดนาม ลาว) เน่ืองในโอกาสพระบาทสมเดจ็- 
พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 50 ปี       

2. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี
ครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาทางการทูต
ระหว่างไทย-จีน ท่ีเมืองต้าลี่และเมืองคุนหมิง   
สาธารณรัฐประชาชนจีน

3. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี 
ร่วมกับคณะกรรมการมิตรภาพไทย-กัมพูชา   
ผ่าตดัรกัษาผูป่้วยโรคหนู�า้หนวกท่ีประเทศกัมพูชา   

4. ฯลฯ

ความมุ่งมั่นและแนวคิดที่จะพัฒนางาน
ในความรับผิดชอบ

พยายามพัฒนางานด้านโสต ศอ นาสกิ 
ให้เท่าเทียมกับระดับต่างประเทศในทุกๆ ด้าน

ความคิดเห็น/ความรู้สึกจากใจ
ขอให้ชาวราชวิถีทุกคนร่วมแรงร่วมใจ  

ท�างานให้เป็นไปในทิศทางท่ีได้ตั้งเข็มมุ่งไว้  
ประสานความส�าเรจ็ร่วมกัน เพ่ือทีจ่ะยกระดบั
โรงพยาบาลราชวิถีให้เป็นโรงพยาบาลท่ีดท่ีีสดุ
ส�าหรับคนไทยทุกคน

การฝึกอบรมและดูงาน
• ประชมุวิชาการ World Congress of 

the International ในหัวข้อ Endoscopic and 
microscopic surgery in the upper airway 
ที่ Kagoshima University ประเทศญ่ีปุ่น  
(ปี 2539)  

• ดงูานด้าน Clinical Otolaryngology  
ที่ Utrecht Hospital ประเทศเนเธอร์แลนด์  
(ปี 2540)

• ประชุม Most or all areas of ORL- 
HNS, Head and Neck Surgery Maxillofacial  
Surgery, Facial  Plastic and Reconstructive 
Surgery ท่ีเมือง San Diego, California, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2545)

• ประชุมและเป็นวิทยากรบรรยายใน
การประชุมวิชาการ 15th ASEAN ORL- HNS 
Congress ที่เกาะ Cebu ประเทศฟิลิปปินส์  
(ปี 2556)

• ประชุมและเป็นวิทยากรบรรยาย 
ในงาน 20th World Congress of the 
International Federation of Oto-Rhino- 
Laryngological Societies  ทีก่รงุโซล ประเทศ
เกาหลีใต้ (ปี 2556)

• ฯลฯ

ผลงานเด่น
ด้านวิชาการ

1. เป็นคณะกรรมการและวิทยากร
สาธิตการผ่าตัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
Temporal Bone Surgery Course ของ 
ประเทศไทย ร่วมกับราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิ 
แพทย์แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัย 
Utrecht ประเทศเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัย 
Innsbruck ประเทศออสเตรยี เป็นประจ�าทกุปี  
ตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน

2. ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธาน 
ราชวิทยาลยัโสต ศอ นาสกิแพทย์ แห่งประเทศไทย 
ระหว่างปี 2556 - ปี 2559 
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ที่มา : ข้อมูลจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

www.oknation.net/blog/phatchara/2008/05/06/
entry-1, www.thaihealth.or.th

 การศกึษาหาความรู ้
พฒันาตนเองตลอดเวลา 
จากแหล่งต่างๆ น�าไปสู่ 
การ เป ็นมืออาชีพและ 
ความมั่ นคงก ้ าวหน ้ า 
ในการท�างาน 

พัฒนาคน
พัฒนางานHappy Workplace

องค์กรแห่งความสุข
เมื่อคนเป็นส่ิงมีค่าท่ีสุดขององค์กร เมื่อองค์กรมีชีวิต เมื่อองค์กรมีวัฒนธรรม  

งานที่ท้าทายในอนาคตวันนี้ไม่ใช่แค่ Human Resources เท่านั้น แต่เราต้องการสร้าง  
Human Relationship เพื่อให้คนท�างานมีความสุข ที่ท�างานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์

ปัจจบุนัองค์กรหลายแห่งได้ให้ความส�าคญักับคนในองค์กรมากขึน้ “Happy Workplace” 
จึงเกิดขึ้นเพื่อให้คนท�างานมีความสุขในการท�างานเพิ่มขึ้น

Happy Workplace คอื องค์กรแห่งความสขุ ความสขุจะมไีด้อย่างไรในองค์กร สามารถ
หาค�าตอบได้จากกล่องความสุข 8 ประการในที่ท�างาน ซึ่งประกอบไปด้วย

1. Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะถ้ามีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงจะมีจิตใจที่ดี พร้อมรบัมอืกบัปัญหาทีจ่ะเข้ามาได้เป็นอย่างดี 

2. Happy Heart (น�้าใจงาม) มีน�้าใจเอ้ืออาทรต่อกัน เชื่อว่าความสุขที่แท้จริงคือ 
การเป็นผู้ให้ 

3. Happy Society (สังคมดี) มคีวามรกั สามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนท่ีตนท�างานและ 
พักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมท่ีดี การท่ีผู้คนมีความเป็นอยู่ท่ีดีภายในสังคมหรือ 
ชุมชนย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ดี ท�าให้ผู้อยู่อาศัยมีความรัก ปรองดอง สามัคคีกัน พร้อมร่วมแรง 
ร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

4. Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการด�าเนินชีวิต   
การที่คนท�างานหากไม่รู้จักสรรหาการผ่อนคลายให้กับตนเองจะท�าให้ร่างกายและจิตใจ 
เกิดความเครยีด ส่งผลกระทบต่อหน้าทีก่ารงาน 

5. Happy Brain (หาความรู)้ มกีารศกึษาหาความรูพั้ฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่ง
ต่างๆ น�าไปสูก่ารเป็นมอือาชพีและความมัน่คงก้าวหน้าในการท�างาน ถ้าทกุคนแสวงหาความรู้ 
ใหม่ๆ มาเพ่ิมพูนความรูแ้ละพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  จะเป็นอกีหน่ึงแรงผลกัดนัทีช่่วยให้องค์กร 
พัฒนาขึ้นด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพ 

6. Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมศีลีธรรมในการด�าเนนิชวีติ  
หลักธรรมค�าสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่จะช่วยท�าให้การด�าเนินชีวิตของทุกคนเป็นไปในทางที่ดี  
ท�าให้ทกุคนมสีต ิมสีมาธิในการท�างาน  สามารถรบัมอืกับปัญหาทีเ่ข้ามาได้  ยึดหลกัสนับสนนุ
ให้เป็นคนดี คิดดี ท�าดี และมีความศรัทธาในคุณงามความดีทั้งปวง 

7. Happy Money (ปลอดหน้ี) มเีงิน 
รูจ้กัเก็บรูจ้กัใช้ ไม่เป็นหนี ้ปลกูฝังนสิยัอดออม  
ประหยัด รู ้จักวิธีใช้เงิน ไม่ใช้สุรุ ่ยสุร่าย  
ใช้จ่ายเท่าที่จ�าเป็น ด�าเนินชีวิตโดยยึดหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง

8. Happy Family (ครอบครัวดี) 
มีครอบครัวท่ีอบอุ่นและมั่นคง ปลูกฝังนิสัย
รักครอบครัวเพ่ือน�าไปเป็นหลักในการใช้
ชีวิต ให้รู้จักความรัก เชื่อมั่น และศรัทธาใน
ความดีงาม จึงเป็นคนดีในสังคม (รักตนเอง 
รักครอบครัว รักการงาน รักเพื่อน รักในสิ่งที่ 
พอเพียง)

การสร้างองค์กรแห่งความสขุจะต้อง
สร้างสมดุลของการท�างานให้เกิดข้ึนท้ังทาง
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพ
หรือองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคต โดย
อาศัยภาวะผู ้น�าท่ีต้องร่วมกันขับเคลื่อน 
สุขภาวะที่สมบูรณ์

ภาพประกอบจาก : libkm.kku.ac.th/kmlib/p=1679
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กรมการแพทย์จบัมือ ม.รงัสติ 
เปิดศูนย์แพทย์ฯ รพ.เลิดสิน เร่งผลิตหมอรองรับผู้ป่วย

อธิบดกีรมการแพทย์ ขยายความร่วมมอืกับสถาบนัร่วมผลติแพทย์
กรมการแพทย์-มหาวิทยาลยัรงัสติ เปิดอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ชัน้คลนิกิ 
โรงพยาบาลเลิดสนิ  ยกระดบัหลกัสตูรแพทย์ฯ ให้มคีณุภาพและเพียงพอ

นายแพทย์สพุรรณ ศรธีรรมมา อธิบดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า 
ปัญหาขาดแคลนบคุลากรการแพทย์ในระบบสาธารณสขุของประเทศไทย 
เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของจ�านวนประชากร   
สัดส่วนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมถึงอุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่  
เป็นปัจจยัทีท่�าให้ความต้องการแพทย์มเีพ่ิมขึน้ ท่ีผ่านมากรมการแพทย์ 
ได้ด�าเนินความร่วมมอืกับมหาวิทยาลยัรงัสติ ผลติแพทย์ตอบสนองความ
ต้องการของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบัน
สขุภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนิ ี รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนและ
ประเมนิในภาควิชาคลนิิก  ท�าให้มแีพทย์ทีส่�าเรจ็การศกึษาและสามารถ 
ให้บรกิารแก่ประชาชนมากกว่า 1,500 คน แต่เมือ่เทยีบกับจ�านวนผูป่้วย 
ทีเ่พ่ิมขึน้ ท�าให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านสาธารณสขุของประชาชน

สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต  
จึงได้ขยายการผลิตแพทย์เพ่ิมขึ้น อุปสรรคส�าคัญอยู่ที่ภาควิชาคลินิก  
ซึง่ต้องใช้สถานท่ีทีม่คีวามพร้อมในด้านจดัการเรยีนการสอนทางวิชาการ 
และฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยจริง โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  
ถือเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมศีกัยภาพเพียงพอ จงึถูกเลอืกให้เป็น 
ฐานการผลิตแพทย์เพ่ิมเติมต่อจากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบัน 
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์แพทยศาสตร์
ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์-
มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีท่ี 4-6 ชั้นปีละ 30 คน 
ทีส่�าเร็จการเรยีนชัน้ปีท่ี 1-3 จากมหาวทิยาลัยรังสิตมาฝึกภาควิชาคลนิกิ   
ซึ่งได้เริ่มเปิดภาคการศึกษาแรกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า เป้าหมายส�าคัญคือ 
การผลิตแพทย์มารองรบัให้เพียงพอกับจ�านวนผู้ป่วยท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อาคาร 
ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลเลิดสิน จะเป็นฐานการผลิต 
แพทย์ท่ีส�าคัญ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณาจารย์ทางการแพทย ์
ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขาในโรงพยาบาล พร้อมด้วยเทคโนโลย ี
การเรียนการสอนที่ทันสมัย  ซึ่งตึกดังกล่าวเป็นอาคารสูง 9 ชั้น  ภายใน 
อาคารประกอบด้วยห้องเรียนของนักศึกษาแพทย์  ห้องปฏิบัติการทาง 
การแพทย์ ห้องปฏิบตักิารทักษะทางคลนิิก (Skill Labs) โดยจะใช้หุ่นจ�าลอง 
มาให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้ทักษะและฝึกฝนความช�านาญ รวมถึง 
ห้องสมุดส�าหรับค้นคว้าวิจัย ห้องประชุมระบบมัลติมีเดียขนาดใหญ่  
สามารถรองรับการด�าเนินงานของนักศึกษาแพทย์ได้ครบวงจร ซึ่งจะ 
ยกระดับแพทย์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งนี้     
ในอนาคตจะสามารถผลิตแพทย์ได้เพ่ิมมากขึ้นและเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประเทศ  สามารถดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพ 

1โรงพยาบาล
1ผลงานเด่น
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ออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ

คอลัมน์
พิเศษ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน  
ฉบับประจ�าวันที่ 13 เมษายน 2559  หน้า 23

การสร้างบ้านและสภาพแวดล้อมให้รองรับผู้สูงอายุ นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรง
กับคุณพ่อ คุณแม่ท่ีแก่ชราแล้ว ยังมีประโยชน์กับตัวเองในอนาคต เพราะเป็นหนึ่งในการ 
เตรียมพร้อมสังคมสูงวัย แต่จะท�าได้อย่างไร.....

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพ่ือผู้สูงอายุ กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสขุ และหน่วยปฏบิตักิารวจัิยสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกับผูส้งูอาย ุ
และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ข้อแนะน�า 
การออกแบบสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ดังนี้

ในส่วนลักษณะบ้าน  ควรเป็นบ้านชัน้เดยีว หรอืมห้ีองนอนอยู่ชัน้ล่างของบ้าน เมือ่เดนิ 
เข้ามาทางเดินระหว่างร้ัวถึงตวับ้านไม่ควรไกลนัก  ผ่านประตทูีก่ว้าง 90-150 เซนติเมตร ท่ีมมีอืจบั 
แบบก้านโยก ไม่ติดตั้งอุปกรณ์บังคับปิดประตูเอง และไม่มีธรณีประตูรอบๆ บริเวณบ้าน 
สามารถมพ้ืีนทีเ่พ่ือท�ากิจกรรมเบาๆ  เช่น  ท�าสวน  เลีย้งสตัว์  ปลกูพืชพันธ์ุทีเ่ป็นไม้ดอก ไม้หอม

เข้ามาในตัวบ้าน ทางสัญจรไปมา 
ควรเป็นระดบัเดยีวกันทัง้หมด อาจมทีางลาด 
ในพ้ืนต่างระดบั ซึง่ด้านข้างมรีาวจบัแขง็แรง  
สีสดมองเห็นชัดเจน ในห้องครัว ห้องรับแขก 
จดัวางเฟอร์นเิจอร์โล่งๆ เพ่ือให้ผูส้งูอายุเข้าถึง 
ได้แม้จะน่ังรถเขน็ ในห้องต้องมรีะบบระบาย 
อากาศที่ดี มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ ในขณะที ่
ห้องนอนควรตัง้เตยีงอย่าห่างจากห้องน�า้เกิน  
9 ฟุต  หรือถ้ามีข้อจ�ากัดให้เตรียมกระโถน 
ในห้องนอน ภายในห้องนอนควรมแีสงสว่าง 
ทีเ่พียงพอ  มอีากาศระบายด ี พ้ืนห้องใช้สสีว่าง

ถัดมาห้องส�าคัญที่สุดในบ้าน คือ 
ห้องน�้า ต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ พื้นเสมอ 
เท่ากัน ปดู้วยวัสดุหยาบ รอบๆ ห้องควรมรีาวจบั 
ที่แข็งแรงสามารถเดินได้ทั่ว ควรมีเก้าอี้น่ัง 
เพ่ืออาบน�้า  ฝักบัวแรงดันต�่า เบาและเล็ก  
สบูค่วรผกูตดิกับเชอืกเพราะอาจหลดุจากมอื 
ผูส้งูอายุ และท�าให้เกิดอบุตัเิหตไุด้ง่ายเม่ือต้อง 
ก้มเก็บ  ก๊อกน�า้ควรเป็นแบบก้านโยก  โถส้วม 
ควรเป็นแบบนั่งราบดีกว่านั่งยอง

เพราะสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  
จะมส่ีวนเอือ้อ�านวยความสะดวกในชวิีตและ
การปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันของผู้สูงอายุ  
อนัจะส่งผลให้ผูส้งูอายุด�ารงชวีติอย่างมคีวามสขุ 
ในสังคม
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โรคปวดศีรษะไมเกรนเป ็นโรค 
ที่กระทบกับการใช้ชีวิตประจ�าวันของคน 
ในสงัคมปัจจบุนัเป็นอย่างมาก ผูป่้วยส่วนใหญ่ 
อยู่ในวัยเจรญิพันธุ ์ ผูห้ญิงเป็นมากกว่าผูช้าย  
มักเป็นในผู้ท่ีมีความเครียดทางอารมณ์และ
จติใจสงู  แพทย์แนะออกก�าลงัอย่างสม�า่เสมอ  
นอนหลบัพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครยีด จะช่วย 
ลดเสี่ยงต่อโรค

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา  
อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคปวดศรีษะ
ไมเกรนมกัพบบ่อยในเพศหญิงวัยเจรญิพันธ์ุ  
เป็นสาเหตุส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความสูญเสีย
คุณภาพชีวิตและสมรรถภาพในการท�างาน
ของคนวยันี ้ ลกัษณะอาการปวดศรีษะไมเกรน 
จะปวดแบบตุ๊บๆ บริเวณที่มีหลอดเลือด 
ขนาดใหญ่  เช่น  บริเวณขมับและท้ายทอย  ระดบั 
การปวดอาจรุนแรงปานกลางถึงมากจนไม่ 
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ�าวันตามปกติได ้
โดยผู้ปวยประมาณ 60% จะปวดศีรษะ 
ข้างใดข้างหน่ึง อีกประมาณ 35% จะปวด
ศรีษะสลบัข้างไปมา ส่วนทีเ่หลอืจะปวดศีรษะ 
ทั้ง 2 ข้างพร้อมกัน และอาจมีอาการคลื่นไส้  
อาเจยีนร่วมด้วย นอกจากนีต้าจะสูแ้สงไม่ได้ 
และไม่ชอบเสียงดัง อาการปวดจะแย่ลง 
เมือ่มกีารเคลือ่นไหวร่างกายหรอืท�ากิจกรรม 
ต่างๆ  และเมือ่นอนพักอาการจะดขีึน้ หากไม่ได้ 
รักษาอาการปวดจะอยู่นาน 4 - 72 ชั่วโมง  
ความถ่ีของอาการอาจเป็นได้หลายครั้ง 
ต่อเดือนหรือปีละ 1 - 2 ครั้ง 

อโรคยา

 โรคปวดศีรษะไมเกรน 
มักพบบ่อยในเพศหญิง 
วัยเจริญพันธุ์ เป็นสาเหต ุ
ส�าคญัทีท่�าให้เกิดความสญูเสีย 
คณุภาพชวีติและสมรรถภาพ 
ในการท�างาน 

แพทย์แนะเล่ียงเครยีดลดเสี่ยงไมเกรน 
โรคปวดศีรษะไมเกรนแบ่งออกเป็น 

2 ชนิด คือ แบบมีอาการเตือนจะเกิดขึ้น
ช่วงก่อนหรือหลังปวดไม่เกิน 1 ชั่วโมง นาน  
15 - 30 นาท ี โดยมอีาการอย่างใดอย่างหนึง่  
เช่น เห็นแสงวูบวาบ ซิกแซก หรือเงามืด
ขยายวงที่มุมหน่ึงของลานสายตา เจ็บหรือ
เหน็บชาร่างกายครึ่งซีก  พูดผิดปกติ และ
อ่อนแรงร่างกายครึ่งซีก ส่วนในเด็กอาการ 
ปวดศีรษะอาจไม่ชัดเจนแต่จะมีอาการน�า  
เช ่น อาเจียนหรือปวดท ้องติดต ่อกัน 
โดยไม่มสีาเหตอุืน่ และแบบไม่มอีาการเตอืน 
จะพบมากประมาณ 85%  

สาเหตขุองโรคปวดศรีษะไมเกรน คอื  
มีการกระตุ้นต่อเส้นประสาทสมองคู่ท่ี 5  
ซึง่ท�าหน้าท่ีรบัความรูส้กึท่ีบรเิวณเย่ือหุ้มสมอง 
และหลอดเลอืดใหญ่ ภายในกะโหลกหลัง่สารเคม ี
ต่างๆ ไปกระตุน้ให้เกิดการอกัเสบชนิดไม่ติดเชือ้ 
ท่ีเย่ือหุ้มสมอง  ส่งผลให้หลอดเลือดใหญ่ 
ที่ติดกับเย่ือหุ้มสมองขยายตัวและท�าให้เกิด
อาการปวดขึ้นมา  

ไมเกรนเป็นโรคเรือ้รงัหากไม่ได้รบัการ
รักษาที่ถูกต้อง อาการของโรคอาจรุนแรงขึ้น 
จนท�าให้ต้องใช้ยาแก้ปวดมากเกินขนาด  
โดยธรรมชาติของโรคอาการจะดีขึ้นหลังวัย 
หมดระดู การรักษาในรายที่มีอาการไม่บ่อย  
(น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อเดอืน) อาจรบัประทานยา 
แก้ปวดเป็นครั้งคราว  ส่วนผู้ที่มีอาการปวด 
นานเกิน 72 ชัว่โมง ปวดศรีษะไมเกรนครัง้แรก 
เมื่ออายุมากกว่า 55 ปี หรือขณะตั้งครรภ ์

มีอาการปวดมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน และมี 
อาการปวดร่วมกับมีไข้ ผื่นผิวหนัง คอแข็ง  
ชักกระตุก ซึมลง ตามัว เห็นภาพซ้อน  
แขนขาอ่อนแรง ควรพบแพทย์เพ่ือรับการตรวจ
วินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง 

อธบิดกีรมการแพทย์ กล่าวเพ่ิมเตมิว่า 
ควรหลกีเลีย่งปัจจยักระตุน้อาการปวดศรีษะไมเกรน 
ได้แก่ การอดนอน  ท�างานหนักเกินไป  อดอาหาร 
หรือรับประทานอาหารที่ไม ่มีประโยชน์   
เล่นกีฬาที่หักโหมเกินไป อากาศร้อน/เย็นจัด  
มองแสงจ้า เสยีงดงั  กลิน่น�า้หอมบางชนดิ  
กลิน่สารเคมบีางอย่าง อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด  
ชีส เนยแข็ง ไส้กรอก ชา กาแฟ แอลกอฮอล์   
สารแทนความหวาน เป็นต้น นอกจากน้ีควรฝึก 
ผ่อนคลายความเครยีดจากการท�างาน การเรยีน 
หากมีอาการปวดใช้น�้าแข็งประคบท่ีศีรษะ
เพ่ือบรรเทาอาการ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ 
หรือนวดด้วยกลิ่นหอมจะช่วยให้ผ่อนคลาย
จากการปวดไมเกรนได้

่
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ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 หน่วยงานของรฐัหรอื 
เจ้าหน้าท่ีของรฐัอาจมคี�าส่ังมใิห้เปิดเผยข้อมลู 
ข่าวสารของราชการท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้

มาตรา 14
ข้อมลูข่าวสารของราชการทีอ่าจก่อให้

เกิดความเสยีหายต่อสถาบนั จะเปิดเผยมไิด้ 

มาตรา 15 
ข้อมลูข่าวสารของราชการท่ีมีลกัษณะ

อย่างหนึง่อย่างใดดงัต่อไปน้ี หน่วยงานของรฐั 
หรือเจ้าหน้าทีข่องรฐัอาจมคี�าสัง่มใิห้เปิดเผย 
ก็ได้ โดยค�านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตาม 
กฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชน์
สาธารณะและประโยชน์ของเอกชนที ่
เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ และความมั่นคงใน
ทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

(2) การเปิดเผยจะท�าให้การบงัคบัใช้
กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ หรอืไม่อาจส�าเรจ็ 
ตามวัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเก่ียวกับการ 
ฟ้องคด ีการป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ  
การตรวจสอบ หรอืการรูแ้หล่งท่ีมาของข้อมลู
ข่าวสารหรือไม่ก็ตาม

(3) ความเห็นหรือค�าแนะน�าภายใน
หน่วยงานของรัฐในการด�าเนินการเรื่องหนึ่ง
เรือ่งใด แต่ทัง้นีไ้ม่รวมถงึรายงานทางวิชาการ 
รายงานข้อเท็จจรงิ หรอืข้อมลูข่าวสารทีน่�ามา
ใช้ในการท�าความเห็นหรือค�าแนะน�าภายใน
ดังกล่าว

ปกิณกะ

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ห้ามมิให้เปิดเผย

หรืออาจมีค�าสั่งมิให้เปิดเผย/
แนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สถานที่ตั้ง    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมการแพทย์ 
   อาคาร 3 ชั้น 2 ส�านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์  
   ถนนติวานนท์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  
   โทรศัพท์ 0-2590-6073, 0-2590-6077 โทรสาร 0-2591-8266

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด

(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูล
ข่าวสารส่วนบคุคลซึง่การเปิดเผยจะเป็นการ
รุกล�้าสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

(6) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมี
กฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูล
ข่าวสารท่ีมีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทาง
ราชการน�าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น

(7) กรณีอืน่ตามทีก่�าหนดให้พระราช
กฤษฎีกา

ค�าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการจะก�าหนดเงือ่นไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบไุว้ด้วยว่าท่ีเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมลู
ข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้
ถือว่าการมีค�าสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็นดลุพินจิโดยเฉพาะของเจ้าหน้าท่ี 
ของรฐัตามล�าดบัสายการบงัคบับญัชา แต่ผูข้อ 
อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก�าหนดใน 
พระราชบัญญัตินี้
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สังคม
กรมการแพทย์

1. กรมการแพทย์ ร่วมออกร้าน 
งานกาชาดกระทรวงสาธารณสุข  
ประจ�าปี 2559 จ�าหน่ายไข่กัลปพฤกษ์ 
แก่ประชาชนท่ีมาร่วมงาน น�ารายได้ 
ทัง้หมดทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสดจ็ 
พระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย  
ที่ร้านกาชาด บริเวณสวนอัมพร   
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 2  
เมษายน 2559

5. นายแพทย์สมเกียรต ิลลติวงศา ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง นายแพทย์ไพโรจน์  
เครอืกาญจนา หัวหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์ 
ฉกุเฉนิ โรงพยาบาลราชวถิ ีและนางสาวสพุฒัศริ ิ 
ทศพรพทัิกษ์กุล พยาบาลวชิาชพีช�านาญการ  
โรงพยาบาลราชวิถี รบัมอบช่อดอกไม้แสดง 
ความยินดจีากผูบ้รหิารกรมการแพทย์ ในโอกาส 
ได้รบัรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ทีก่รมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสขุ เมือ่วันท่ี 22 เมษายน 2559

6. นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา  
อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีลงนาม 
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ 
กับมหาวิทยาลัยพายัพ ในการส่งนักศึกษา 
คณะเภสัชศาสตร์ฝึกงานด้านการบริบาล 
เภสชักรรมจากโรงพยาบาลธัญญารกัษ์เชยีงใหม่  
ท่ีห้องประชุมมหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชยีงใหม่ เมือ่วันที ่25 เมษายน 2559

7. นายแพทย์อากาศ พฒันเรอืงไล ท่ีปรกึษา 
กรมการแพทย ์ เป็นประธานเปิดประชมุและ 
บรรยายพิเศษ “บทบาทของกรมการแพทย์กับ
ทศิทางพัฒนาเครอืข่ายวิชาการและบรกิารกับ 
ประเทศประชาคมอาเซยีน” จดัโดยโรงพยาบาล 
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ   
จงัหวัดชลบรุ ีทีร่าวินทรา บชี รสีอร์ท แอนด์สปา   
พัทยา จงัหวัดชลบรุ ีเมือ่วันที ่25 เมษายน 2559 

2. นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม  
ผู้อ�านวยการสถาบนัประสาทวทิยา  
เป็นประธานในพิธีรดน�้าขอพร 
เน่ืองในวันครอบครวัและวนัผูส้งูอายุ 
แห่งชาต ิโดยมอีดตีผูบ้รหิารสถาบนั 
ประสาทวทิยาร่วมงาน ทีส่ถาบนั 
ประสาทวทิยา เมือ่วันที ่5 เมษายน   
2559

3. นายแพทย์วรีะวฒัน์ สขุสง่าเจรญิ 
ผู ้อ� านวยการโรงพยาบาล 
ประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที ่ท�าบญุสรงน�า้พระพุทธ 
สริมิงคลและรดน�า้ด�าหวั เนือ่งใน 
เทศกาลป๋าเวณีป๋ีใหม่เมอืง 2559  
ที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18  
เมษายน 2559

4. นายแพทย์สพุรรณ ศรธีรรมมา  
อธิบดีกรมการแพทย์ และ 
ดร.อาทิตย์ อุไรรตัน์ อธกิารบด ี
มหาวทิยาลยัรงัสติ ลงนามบนัทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมอืบรหิารจดัการ 
หลกัสตูรปรญิญาด้านโรคผวิหนงั   
ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  
ทีม่หาวิทยาลยัรงัสติ จงัหวัดปทุมธานี  
เมือ่วันท่ี 21 เมษายน 2559
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