
ปีที่ 22 
ฉบับที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

กรมการแพทย์

นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์
ดร.นพ.วชิยั เทยีนถาวร คณบดคีณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนาก�าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระหว่างกรมการแพทย์และมหาวิทยาลัยพะเยา

ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

5

6

7

1 โรงพยาบาล 1 ผลงานเด่น
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์

เปิดห้องตรวจอณูชีววิทยา

ปกิณกะ
แพทย์แนะหยุดพัก

เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุจากบ้านหมุน

อโรคยา
เลเซอร์หน้าใสสุดฮิต 

หมอเตือนดูแลผิดเสี่ยงหน้าพัง
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นพ.เกรียงไกร นามไธสง 
สถาบนัโรคทรวงอก 

 ผู้อ�านวยการส�านักนิเทศระบบ
การแพทย์ และผู ้อ�านวยการส�านัก 
การแพทย์เขตสุขภาพที่ 5 

(ราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)

แนะน�าผู้บริหาร

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

ที่ปรึกษา   
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
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

ส�านักนิเทศระบบการแพทย์
พญ.ศศิธร ศิริมหาราช 
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

 ผู ้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 1 

(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง 
ล�าพูน น่าน แพร่ เชียงราย พะเยา)

นพ.กุลพัฒน์ วีรสาร
สถาบันประสาทวิทยา 

 ผู ้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 2 

(พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ 
สุโขทัย ตาก)

นพ.เฉลียว พูลศิริปัญญา
สถาบันโรคทรวงอก 

 ผู ้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 3 

(นครสวรรค์ พิจิตร ก�าแพงเพชร 
อุทัยธานี ชัยนาท)

พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
สถาบนัสรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ 
ทางการแพทย์แห่งชาติ

 ผู ้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 4 

(พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
นนทบุรี  สระบุรี  ลพบุรี  สิงห ์บุ รี 
อ่างทอง นครนายก)

นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์
โรงพยาบาลเลิดสิน

 ผู ้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 6

(จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง 
สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
สมุทรปราการ)
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แนะน�าผู้บริหาร

นพ.ชาญชัย ธงพานิช
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น

 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 7  

(ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 
กาฬสินธุ์)

พญ.น�้าทิพย์ หมั่นพลศรี
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 8 

(หนองคาย หนองบัวล�าภู เลย 
อดุรธาน ีบงึกาฬ นครพนม สกลนคร)

นพ.เอนก กนกศิลป์ 
สถาบันโรคทรวงอก 

 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 9

(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
สุรินทร์)

นพ.เมธี วงศ์เสนา
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 

 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 10  

(ยโสธร ศรีสะเกษ อ�านาจเจริญ 
อุบลราชธานี มุกดาหาร)

นพ.สาธิต สันตดุสิต
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 11 

(ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง 
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต)

นพ.สุกรม ชีเจริญ
โรงพยาบาลราชวิถี

 ผู้อ�านวยการส�านักการแพทย์
เขตสุขภาพที่ 12  

(สงขลา สตูล นราธิวาส ปัตตานี 
ยะลา ตรัง พัทลุง) 
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คอลัมน์พิเศษ

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  
ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอืในการผลติและพัฒนา 
ก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อดูแล 
สุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมตาม 
นโยบายการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
ของประเทศ 

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์  
อธบิดกีรมการแพทย์ เปิดเผยว่า กรมการแพทย์  
กระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยัพะเยา ร่วมกนัผลติและพฒันา 
บคุลากรด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพสาขาต่างๆ  
ประกอบด้วย แพทย์นักส่งเสริมสุขภาพ  
นักปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ นกัการแพทย์ 
แผนไทย แพทย์แผนจีน ทีม่คีณุภาพมาตรฐาน  
มคีณุธรรมจรยิธรรมแห่งวชิาชีพ ในปรมิาณ 
ที่พอเพียงต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ 
ความต้องการของพื้นที่ โดยให้โรงพยาบาล 
ในสงักดักรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ  
ที่มีศักยภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตน- 
ราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาล 
เลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาล 
ประสาทเชียงใหม่ สถาบันสิรินธรเพื่อการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 
สถาบนัประสาทวทิยา สถาบนัมะเรง็แห่งชาติ  
สถาบันโรคทรวงอก สถาบันโรคผิวหนัง  

กรมการแพทย์จบัมอื ม.พะเยา 
ผลิตนกัวทิยาศาสตร์สขุภาพรับใช้สงัคมอย่างย่ังยืน

โรงพยาบาลมะเรง็ชลบรุ ีโรงพยาบาลมะเรง็ 
ลพบรุ ีและโรงพยาบาลมะเรง็ล�าปาง ร่วมมอืกบั 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแพทย- 
ศาสตรบัณฑิต หรือหลักสูตรทางวิชาชีพ 
ด้านสขุภาพอืน่ๆ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายตาม
แผนการผลิตที่จะจัดขึ้นในอนาคต อีกท้ัง 
ด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อ 
สนับสนุนการเรียนการสอนให้สามารถใช้ 
ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชน์สูงสุด

ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
พะเยา กล่าวว่า มหาวทิยาลัยพะเยาตระหนกั 
และเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการผลิต 
และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ซึ่งประกอบด้วย แพทยศาสตร์ สาธารณสขุ
ศาสตร์ เวชกจิฉกุเฉนิ แพทย์แผนไทยประยกุต์  
แพทย์แผนจีน ส่งเสริมสุขภาพ และสาขา 
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา 
ซ่ึงต้องมีทักษะที่จ�าเป็นในการดูแลสุขภาพ 
ของประชาชน อีกทั้งเห็นความส�าคัญของ
การระดมสรรพก�าลังจากทุกภาคส่วน  
เพื่อแก ้ไขป ัญหาด้านก�าลังคนสุขภาพ  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา จงึได้ 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ 
ผลิตและพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ให้มปีรมิาณเพียงพอ และมคีณุภาพ 
เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
เพื่อรับใช้สังคม รวมถึงพัฒนาระบบการ
ศึกษาและฝึกอบรมส�าหรับบุคลากรตาม
ความต้องการของกรมการแพทย์

อย่างไรก็ตาม การลงนามบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมอืฯ ระหว่างกรมการแพทย์  
และมหาวิทยาลัยพะเยา จะแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนก�าลังคนด้านสาธารณสุข 
ซ่ึงมีทักษะที่จ�าเป็นในการดูแลสุขภาพของ
ประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากประชาชน
เป็นก�าลังส�าคัญที่จะท�าให้ประเทศชาติเกิด
การพัฒนาได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สืบไป 
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1 โรงพยาบาล 1 ผลงานเด่น

โรงพยาบาลราชวิถี 
กรมการแพทย์
เปิดห้องตรวจอณูชีววิทยา

5

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 28  
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีโรงพยาบาลราชวิถี และกล่าว 
ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อสาธารณสุขไทย เทรนด์ใหม่ทันโลก  
เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Global Mega Trends) ว่าการประชุม 
คร้ังนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการ 
เผยแพร่ผลงานวชิาการสูส่าธารณะ กระตุน้ให้นกัวิชาการเกดิการพฒันา 
ด้านเทคโนโลยทีางการแพทย์และสาธารณสขุ เพือ่สร้างองค์ความรู้ 
ใหม่และน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม  
พร้อมทัง้ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานมุง่สูก่ารเป็นศนูย์การแพทย์ชัน้น�า 
ระดับนานาชาติด้านวิชาการและการให้บริการ ตั้งเป้าภายใน 5 ปี  
ไทยจะต้องเป็นประเทศชั้นน�าของอาเซียน

ก่อนทีจ่ะมีการผลกัดนัสาธารณสขุไปในระดบัอาเซยีน ต้องม ี
การวางแผนและพัฒนาการให้บริการด้วยความเป็นเลิศให้เกิดขึ้น 
ภายในประเทศไทยก่อน ในส่วนของโรงพยาบาลสงักดักรมการแพทย์ 
จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลแต่ละแห่งหาจุดเด่นของตัวเอง เพื่อ 
ส่งเสริมให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี  
จะส่งเสริมให้เป็นศนูย์ความเป็นเลศิด้านหู คอ จมูก เป็นต้น นอกจากนี ้
จะบรูณาการการท�างานและพฒันาฐานข้อมลูต่างๆ ของโรงพยาบาล 
ในสงักดัทัว่ประเทศให้เชือ่มโยงกนั ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างเร่งด�าเนนิการ
เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 
ราชวิถี กล่าวว่า โรงพยาบาลราชวิถีได้สานต่อนโยบายการให้ 
บริการตามแผนยุทธศาสตร์ โดยเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการ 
อณูชีววิทยาเป็นแห่งแรกของกรมการแพทย์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของเช้ือก่อโรค โดยใช้เทคนิค 
ที่มีความไวและจ�าเพาะสูงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
พร้อมรองรับการให้บริการผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัย รักษา ป้องกันโรค 
ตดิเชือ้ รวมถงึโรคอบุตัใิหม่ โดยห้องปฏิบตักิารอณชูวีวทิยาจะมกีาร 
ตรวจวิเคราะห์โรคต่างๆ ได้แก่ การหาปริมาณเช้ือไวรัส HIV  
และเชื้อไวรัสตับอักเสบ การตรวจวิเคราะห์แยกเชื้อไวรัส HIV และ 
เชื้อไวรัสตับอักเสบ การตรวจวิเคราะห์แยกเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่  
ไข้เลือดออก และเช้ือไวรัสก่อโรคระบบทางเดินหายใจ 19 ชนิด  
และการตรวจวิเคราะห์หาเช้ือและภาวะดื้อยาของวัณโรค  
ซึ่งห้องปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางในการให้บริการตรวจ 
วนิจิฉยัโรคตดิเชือ้ของโรงพยาบาลในสงักดักรมการแพทย์ตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ปกิณกะ

บ้านหมุนเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย หากเกิดข้ึนระหว่าง 
ท�ากิจกรรม เช่น ขับรถ เดินข้ามถนน จะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและ 
อาจร้ายแรงถึงข้ันเสียชีวิตได้ เมื่อเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน  
ควรหยุดพักเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และลดความสูญเสีย 
ทางร่างกายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์  
กล่าวว่า อาการเวียนศีรษะมีหลายลักษณะ เช่น เวียนศีรษะแบบ 
บ้านหมุน คือ รู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเคลื่อนไหว มึนๆ งงๆ  
แต่ไม่หมุน รู้สึกโคลงเคลง หรือทรงตัวล�าบาก บางคนอาจมีอาการ 
หน้ามืดคล้ายจะเป็นลม และอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย 
สาเหตขุองอาการเวยีนศรีษะ ส่วนหน่ึงเกดิจากเรือ่งของหชูัน้ใน เช่น 
ตะกอนหินปูนหูชั้นในหลุด อาการบ้านหมุนจะสัมพันธ์กับท่าทาง  
น�า้ในหไูม่เท่ากนั จะมอีาการเวยีนศรีษะบ้านหมนุนานมากกว่า 20 นาที  
ร่วมกับมีเสียงดังในหูและการได้ยินลดลง เส้นประสาทการทรงตัว 
อักเสบ จะเวียนศีรษะบ้านหมุนนานเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์ 
นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมอง ผู้ป่วยที่มี 
ปัญหาโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ไมเกรน หรืออาจเป็นผล 
ข้างเคยีงของการใช้ยาบางชนิด การวินิจฉยัโรคทีถ่กูต้องจึงมีความส�าคญั 
กบัผูป่้วยมาก ดงันัน้ เมือ่มอีาการเวยีนศรีษะบ้านหมนุ ควรพบแพทย์ 
เพือ่ตรวจวนิจิฉยัหาสาเหตแุละรบัการรกัษาอย่างถูกต้อง

โรคเวยีนศรีษะบ้านหมนุเป็นอาการทีส่ร้างความร�าคาญและ 
กระทบต่อการใช้ชีวติประจ�าวนัอย่างมาก แม้จะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรง 
ถึงขั้นท�าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต แต่ถ้าอาการบ้านหมุนเกิดขึ้นระหว่าง 
ท�างานหรอืท�ากจิกรรมต่างๆ โดยเฉพาะผูท้ีท่�างานกบัเครือ่งจกัรกล  
ยานพาหนะที่มีความเร็วสูง หรืออยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเสี่ยง  

แพทย์แนะหยุดพัก
เพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุจากบ้านหมุน

อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียต่อร่างกายหรือถึงขั้น 
เสียชีวิตได้ และในกรณีที่มีอาการเวียนศีรษะและอาเจียนมากๆ  
จะท�าให้ร่างกายสูญเสียน�้าและเกลือแร่อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 
ความดนัในเลือดต�า่ จนอาจท�าให้เกดิภาวะชอ็กและอาจเสียชวีติได้ 

อธิบดีกรมการแพทย์ แนะว่า เมือ่มอีาการเวยีนศีรษะบ้านหมนุ 
ขณะก�าลังท�ากิจกรรมต่างๆ ควรหยุดแล้วนั่งพัก เพราะหากฝืน 
ไม่หยดุพกัอาจท�าให้เกดิอบุตัเิหต ุกรณมีอีาการเวยีนศรีษะหรอืบ้านหมุน 
มากๆ ควรนอนราบบนพื้นและมองไปยังวัตถุที่อยู่นิ่งจนอาการ
ทุเลาลงจึงค่อยๆ ลุกขึ้นถ้าอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนไม่ดีขึ้น  
ควรไปพบแพทย์ท่ีโรงพยาบาล นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงปัจจัย 
กระตุ้นให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน เช่น การหมุนหรือ
หันศีรษะไวๆ การเปล่ียนอิริยาบถอย่างรวดเร็ว การก้ม เงยคอ  
ความเครยีด ความวติกกงัวล การอดนอน ควรงดดืม่ชา กาแฟ น�า้อัดลม  
เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ รวมถึง 
เลอืกทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ พกัผ่อนให้เพยีงพอ และออกก�าลงักาย 
สม�า่เสมอ จะช่วยลดความเสีย่งการเกิดอาการเวียนศีรษะได้ 
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อโรคยา

นวัตกรรมความงามจากเลเซอร์ก�าลงั
ได้รับความนิยม แพทย์เตือนดูแลผิวพรรณ 
หลังการท�าเลเซอร์ควรท�าอย่างถูกวิธีและ 
อยู่ภายใต้การดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนังโดยเฉพาะ เพราะผิวหน้า 
จะบอบบางลง อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช  
รองอธิบดีกรมการแพทย ์และโฆษก 
กรมการแพทย์   กล่าวว่า ปัจจบัุนประชาชนหนัมา 
ดแูลสขุภาพกนัมากขึน้ โดยเฉพาะผวิพรรณ  
มีการรักษา สิว ฝ้า ริ้วรอย เสริมบุคลิกภาพ 

เลเซอร์หน้าใสสุดฮิต 
หมอเตือนดูแลผิดเสี่ยงหน้าพัง

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเอง นวัตกรรม
เพื่อความงามจึงเป็นที่นิยมในทุกกลุ่มวัย  
การท�าเลเซอร์ผิวหนงั ถอืเป็นทางเลือกหนึง่ 
ที่ประชาชนสนใจท�ากันเป็นจ�านวนมาก 
โดยแบ ่งออกเป ็น 1) เลเซอร ์ชนิดที ่
ไม่มีแผลคือ เลเซอร์ที่หลังการรักษาแล้ว
ไม่มีแผล คนไข้สามารถกลับไปท�างานได้
ทันที 2) เลเซอร์ที่มีแผล ซ่ึงเลเซอร์กลุ่มน้ี
คือคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ น�ามารักษา
กระเนื้อ เนื้องอกผิวหนัง โดยจะมีรอยแดง
ก่อน แล้วแผลจงึจะหายเป็นปกต ิซึง่ผลของ 
การเลเซอร์จะท�าให้ผิวไวต่อแสงมากขึ้น  
เกิดรอยด�าจากการถูกแสงแดดได้ง่าย และ 
อาจส่งผลให้เกิดปัญหาผิวหนังอื่นๆ เช่น  
การติดเช้ือ การอกัเสบระคายเคอืง ผูท้ีท่�าเลเซอร์ 
จึ งต ้องระวังไม ่ ให ้แผลสัมผัสกับสาร 
ท่ีท�าให้ระคายเคืองผิว น�าไปสู่การอักเสบ 
เช่น แอลกอฮอล์ น�้ายาฆ่าเชื้อ โฟมล้างหน้า 
โทนเนอร์ กรดผลไม้ ยาหรือเครื่องส�าอางที่ 
มคีวามเป็นกรด ซึง่ในช่วงแรกหลงัการท�าเลเซอร์ 
ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยน 
ต่อผวิ งดใช้เครือ่งส�าอางทีใ่ช้อยูเ่ป็นประจ�า  
ใช้ครีมกันแดดทีม่ค่ีา SPF 30 ขึน้ไป มค่ีา PA ++  
จึงจะสามารถป้องกันรังสี UVA UVB ได้ดี 
และยงัสามารถลดอตัราเสีย่งการเกดิมะเรง็
ผิวหนังได้

แพทย์หญิงม่ิงขวัญ วิชัยดิษฐ  
ผู้อ�านวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า 
การท�าเลเซอร์เป็นทางเลือกส�าหรับผู ้ ท่ี
ต้องการดูแลผิวแบบเร่งด่วน แต่นอกจาก
ความสวยงามที่ได้รับแล้ว ยังมีผลเสียที่จะ
ต้องศึกษาท�าความเข้าใจก่อนรับบริการ ซึ่ง
วิธีดูแลสุขภาพผิวให้สดใส ชะลอริ้วรอยที่ดี 
ที่สุด คือ การดูแลสุขภาพตนเอง โดยช่วงนี้ 
ประเทศไทยก�าลงัเข้าสูฤ่ดูร้อน จงึควรทาครีม 
กันแดดทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน การ 
นอนหลับ ให้เพียงพอวันละ 6-8 ช่ัวโมง 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เช่น ข้าว 
ไม่ขัดสี ผักใบเขียว เพราะมีกากใย หรือ
ไฟเบอร์ ช่วยในการขบัถ่ายของเสยีออกจาก
ร่างกาย ควรทานผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น  
ฝรั่ง ส้ม กีวี มะละกอสุก ดื่มน�้าอย่างน้อย  
8 แก้วต่อวัน หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภท  
ชา กาแฟ ที่มีผลต่อความชุ่มช้ืนของผิว  
ออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ เพือ่สขุภาพผวิ 
ที่ดีจากภายใน 

 การท�าเลเซอร์เป็นทางเลือก
ส�าหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวแบบเร่งด่วน  
แต่นอกจากความสวยงามที่ได้รับแล้ว  
ยังมีผลเสียที่จะต้องศึกษา ท�าความเข้าใจ 
ก่อนรับบริการ 
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2. นายแพทย์ธีรพล  โตพันธานนท์  อธิบดีกรมการแพทย์  และนายแพทย์ 
สมบรูณ์ ทศบวร ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลนพรตันราชธาน ีลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาวิชาการด้านอาชีวเวชศาสตร์  
ระหว่าง โรงพยาบาลนพรตันราชธาน ีกบั University Brunei Darus-
salam โดยนายพรีวชิ สวุรรณประเทศ เอกอคัรราชทตู ณ บนัดาร์เสรี     
เบกาวนั ร่วมเป็นเกยีรตใินการลงนาม เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2560 

 สังคมกรมการแพทย์ 

1. สถาบันประสาทวิทยา จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยโรคลมชัก 
“ชัก...อยากจะว่ิง” โดยนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบด ี
กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานและร่วมวิง่มนิมิาราธอนระยะทาง 
5 กโิลเมตร บรเิวณพืน้ทีร่อบสถาบนัประสาทวทิยา พร้อมด้วยนายแพทย์ 
ณรงค์ อภกิลุวณชิ รองอธบิดกีรมการแพทย์ นายแพทย์อดุม ภูว่โรดม  
ผูอ้�านวยการสถาบันประสาทวิทยา เม่ือวนัที ่8 มกราคม 2560   

3. นายแพทย์ประพนธ์ ตัง้ศรเีกยีรตกิลุ รองอธบิดีกรมการแพทย์ 
เป็นประธานเปิดงานและร่วมออกก�าลังกายกับบุคลากรกระทรวง 
สาธารณสขุ ในกจิกรรม “ชาวสาธารณสขุรวมใจ ออกก�าลงักายทกุวันพธุ”  
โดยกรมการแพทย์เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ท่ีสวนกีฬา กระทรวง
สาธารณสขุ เมือ่วนัที ่11 มกราคม 2560

6. นายแพทย์สุทัศน ์
ดวงดเีด่น ผูอ้�านวยการ 
โรงพยาบาลมะเร็ ง 
ชลบรุ ีเป็นประธานในพธิี 
เปิดงานมหกรรมศูนย ์
ส่งเสริมมิตรภาพบ�าบัด  

7. นายแพทย์มานสั โพธาภรณ์ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลราชวิถี 
เป็นประธานในพธิเีปิดงาน “RUN  FOR  HEALTH ชมรมวิง่ ราชวถีิ” 
พร้อมวิ่งร่วมกับบุคลากรกว่า 200 คน รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร
ที่สวนสันติภาพ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 

5. นายแพทย์ณรงค์  
อภิกลุวณชิ รองอธบิดี 
กรมการแพทย์ เป็น 
ประธานเปิดการประชมุ 
สมัมนาพฒันาเครอืข่าย 
ความร่วมมอืด้านบริการ 

4. นายแพทย์ภาสกร 
ชัยวานิชศริ ิรองอธิบดี 
กรมการแพทย์ นิเทศ 
ติดตามการด�าเนนิโครงการ 
ขยายผลโครงการหลวง  
เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ 

1 2

ปลกูฝ่ินอย่างยัง่ยนื ให้ข้อเสนอแนะ และพฒันาบคุลากรทีด่�าเนนิงาน 
ด้านการบ�าบัดฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด ท่ีบ้านกุ ๊บกั๊บ  
อ�าเภอแม่แตง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลสันติวนา  
อ�าเภอไชยปราการ จงัหวดัเชยีงใหม่ เม่ือวนัที ่12 มกราคม 2560

และวชิาการระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสขุภาพที ่2 ทีห้่องประชมุ
โรงพยาบาลสโุขทัย จงัหวดัสโุขทยั เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2560

ที่บริเวณลานมิตรภาพบ�าบัด โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เมื่อวันที่  
18 มกราคม 2560


