


สขุภาพดทีีส่วนลุมฯ

รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2559  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)



บรษิทั กรุงเทพดสุติเวชการ จ�ากดั 
(มหาชน) ให้บรกิารด้านสุขภาพแก่ 
ประชาชนทั้งในและต่างประเทศมา
ตั้งแต่ปี 2515 จากโรงพยาบาลเล็กๆ  
เพียงแห่งเดียวในซอยศูนย์วจิัย เราได้ 
เติบโตเป็นเครอืข่ายทางการแพทย์ 
ขนาดใหญ่ ซ่ึงปัจจุบันมีโรงพยาบาล 
ในเครอืทั้งสิ้น 43 โรงพยาบาล 
ครอบคลมุทกุภมูภิาคของประเทศไทย 
รวมไปถึงประเทศกัมพูชา

ทกุโรงพยาบาลในเครอื มุง่ม่ันให้
บรกิารทางการแพทยใ์นระดบัแนวหนา้ 
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยนอกจากพันธกิจที่จะส่งมอบ 
บรกิารด้านการรักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐานแล้ว การด�าเนินการด้าน
กจิกรรมสาธารณประโยชนย์งันบัเป็น 
อีกสิ่งที่เครอื BDMS มีความมุ่งมั่น
ในการด�าเนินการเพ่ือตอบแทนคืนสู่ 
สังคม 

ตลอดระยะเวลา 44 ปีที่ผ่านมา 
บรษิัทมุ่งมั่นประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม และให้ความส�าคัญ
กบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกบัการประกอบ
กิจการของเรา ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ป่วย
และญาติผู้มารับบรกิาร กลุ่มวชิาชีพ
ทางด้านการแพทย์ ทันตแพทย์ 
เภสชักร พยาบาล และนกัวทิยาศาสตร์
ด้านการแพทย์ พนักงานและบคุลากร
ด้านอ่ืนๆ บรษิัทคู่ค้า และเลยไปถึง
ชุมชนที่อยู่อาศัยเป็นเพื่อนบ้านรอบ
โรงพยาบาลทกุแหง่ในเครอื กจ็ะไดรั้บ 
การดูแลเป็นอย่างดี 

สารจากประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่



สารจากประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

นอกจากการพัฒนาดา้นคุณภาพการรักษาพยาบาลแลว้ เครอื BDMS 
ยังมุ่งมั่นสร้างเสรมิด้านนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการรักษาพยาบาล
เพือ่มุง่ตอบแทนให้ผูใ้ช้บรกิารซึง่เป็นผูม้สีว่นได้ส่วนเสยีทีส่�าคญัของ 
บรษัิทฯ ให้ได้รับการบรกิารที่ดี จากความมุ่งมั่นดังกล่าวท�าให้ในปี 
2559 บรษิัทได้รับรางวัลด้านการส่งเสรมินวัตกรรม อาทิ รางวัล 
Thailand ICT Excellence Awards 2016 จัดโดยสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) และส�านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ใน 3 สาขา คือ รางวัล
ยอดเย่ียมด้านนวัตกรรม “โปรแกรมการตรวจค้นหาความเสี่ยงเพื่อ
เลีย่งมะเร็งเฉพาะรายบคุคล” หรอื Wattanosoth Early Detection 
Center (Personalized Medicine) รางวัลยอดเยี่ยมด้านจัดการ
ความรู้ “ระบบธุรกิจอัจฉรยิะ ส�าหรับศูนย์บรกิารฉุกเฉิน เครอื 
โรงพยาบาลกรุงเทพ” (Business Intelligence for Bangkok 
Emergency Service: BES) และรางวัลยอดเยี่ยมด้านพัฒนา
กระบวนการหลักภายใน “ระบบบรหิารจัดการข้อมูลผู้ป่วยวกิฤต 
Smart ICU” 

โรงพยาบาลกรุงเทพส�านักงานใหญ่ ผ่านการรับรองว่าเป็น
โรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน HIMSS EMRAM Stage 6 ในด้าน
มาตรฐานระบบเวชระเบยีนอเิลก็ทรอนิก โดย HIMSS (Healthcare 
Information and Management Systems Society) ซึ่งเป็น 
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร จัดตั้งขึ้นเพ่ือก�าหนดแนวทางการ
พัฒนาการใช้ IT เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย โดย HIMSS ได้ก�าหนด
โร้ดแมปของการท�า Electronic Medical Record ไว ้8 ระดบั คอื
ต้ังแต ่Stage 0-7 และปีนีเ้ป็นปีแรกทีโ่รงพยาบาลในประเทศไทยจะ
ไดรั้บการรับรองและประกาศอยา่งเป็นทางการในทีป่ระชมุจ�านวน 2 
โรงพยาบาล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ส�านักงานใหญ่

ในด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม การ
ออกหน่วยบรกิารสุขภาพที่สวนลุมพินี อันเป็นสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เครอื BDMS ได้ด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนือ่งมานานถึง 25 ปี การจดังาน “BDMS Bangkok Marathon 
2016” ในปี 2559 เป็นปีแรกที่เครอื BDMS เป็นผู้สนับสนุนหลัก
อย่างเป็นทางการ (Title Sponsor) โดยการจัดงานก�าหนดขึ้น 
ภายใต้แนวคิด “Running is Medicine” เพื่อสนับสนุนให้ทุกคน 
มใีจรักการออกก�าลงักายและเลน่กฬีา ทัง้นีเ้ราเชือ่มัน่ว่ากฬีาจะท�าให้
ทุกคนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง การจัดหน่วยบรกิารทางการ
แพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือสังคมยามเกิดอุบัติภัยร้ายแรงต่างๆ 
การจัดรายการสุขภาพทางสื่อสาธารณะ เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพ
แก่ประชาชน นอกจากน้ีมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ 
พระเจา้พีน่างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณวัิฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ 

นายแพทย์ปราเสรฐิ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บรหิารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)

ยังเป็นมูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ 
อีกมากมาย อาท ิโครงการมลูนิธิสญัจรเพือ่ชว่ยเหลอืเดก็ดอ้ยโอกาส 
โดยการน�าแพทย์และทันตแพทย์ในเครอื เข้าไปตรวจร่างกายและ
ดูแลด้านการรักษาพยาบาลตลอดจนตรวจสุขภาพฟันให้แก่มูลนิธิ
เด็กอ่อนในสลัม ชุมชนกองขยะอ่อนนุช ชุมชนกองขยะเสือใหญ่ และ
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้มีกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบจิต 
อาสาของพนักงานเพ่ือเป็นกิจกรรมทางสังคมร่วมกันระหว่างกลุ่ม
พนักงาน ได้แก่ โครงการ “ครูใต้หัวใจโค้ช” เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ครูใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โครงการ “3D Flower จิตอาสา” 
โดยน�าเงินรายได้จากการจ�าหน่ายงานฝีมือประดิษฐ์จิตอาสา 
มามอบให้กับมูลนิธิเวชดุสิตฯ และสมทบทุนมูลนิธิปลูกถ่ายอวัยวะ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โครงการ “เติมฝัน ปันย้ิม อิ่มบุญ” โดย
พนักงานจัดกิจกรรมเดินทางไปซ่อมก�าแพงร้ัว สร้างห้องพยาบาล  
เสรมิความรู้ดา้นสขุอนามยัใหก้บัเดก็นกัเรยีน โรงเรยีนบ้านอ้อกระทงุ 
จงัหวดันครปฐม และโรงเรยีนบา้นทา่ลาว จงัหวดัเพชรบุร ีโครงการ 
“สานพลังสู่มิติใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพคนพิการ” เพื่อพัฒนาชีวติ
คนพิการ โดยพนักงานจัดสอนให้ความรู้ด้านสุขภาพกับคนพิการ 
ส่งเสรมิให้อาชีพกับคนพิการโดยการจัดกิจกรรมนวดโดยคนพิการ 
ทางสายตา โครงการ “ปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรยีนในเขต
ภาคกลาง” โดยพนักงานร่วมกันจัดท�าสื่อการสอนเพื่อสร้างสุขภาพ
แบบองคร์วม พร้อมแนะน�าวธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ รวมทัง้การ
ใช้เวชภัณฑ์ยาให้แก่โรงเรยีน 2 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา
และจังหวัดสิงห์บุร ี

ในนามของประธานคณะผูบ้รหิาร ผมหวงัวา่เครอื BDMS ของเรา 
จะเป็นเสมือนฟันเฟืองหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนให้สังคมไทยเติบโต 
ไปพร้อมกับความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อเป็นก�าลังให้ 
ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ทั้งนี้ผมมีความภูมิใจ 
เป็นอย่างยิง่ทีค่ณะแพทย์ พยาบาล และบคุลากรทกุทา่นไดร่้วมกัน 
ทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจ ในการพัฒนาและส่งมอบบรกิารที่ดี 
และซื่อสัตย์ต่อผู้ใช้บรกิาร ตลอดจนมีปณิธานร่วมกันในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ขององค์กรเราด้วยดีตลอดมา



รายละเอียดโครงการ รวมพลคนกรุงสุขภาพดี

จากจุดเร ิ่มต้น เมื่อ 20 ปีที่แล้ว
โดย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ 
ผู้อ�านวยการอาวุโส สายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลกรุงเทพ

เบื้องหลังความร่วมมือภาครัฐและเอกชน 
โดย นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา  
อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพโครงการ รวมพลคนกรุงสุขภาพดี

ท�าความรู้จักสวนลุมพินี

เสียงจากสวนลุมฯ

ข้อสะโพก ข้อเข่า ความเสื่อมที่ต้องระวัง 
โดย นายแพทย์พนธกร พานิชกุล ศูนย์ข้อสะโพกและ
ข้อเข่ากรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

หลอดเลือดหัวใจ รู้เร็ว รักษาได้ 
โดย นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒ ิ โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

มวลกระดูกกับบัญชีเงินฝาก ความเหมือนที่ควรรู้
โดย นายแพทย์สมบัติ โรจน์วโิรจน์ ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

รักษาโรคด้วยการออกก�าลัง 
โดย นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ศูนย์ BASEM โรงพยาบาลกรุงเทพ

บทน�า

สารบัญ

๑
๒
๓

๑๐

๐๖

๑๒

๑๔

๑๖

๒๔

๓๐

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

บทที่ ๑ 
โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี

บทที่ ๒ 
สวนลุมพินี ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

บทที่ ๓ 
จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ



8 ชั่วโมง แห่งคุณภาพ 
โดย นายแพทย์จักรนิ ลบล�้าเลิศ 
ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

มะเร็งเต้านม รู้ก่อน มีสิทธ์ิหายก่อน 
โดย แพทย์หญิงกนกนิตย์ ลิ้มวภิาวอีนันต์ โรงพยาบาลวัฒโนสถ

มิตรภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
โดย วณิชยา มีศิร ิหัวหน้าพยาบาล
ศูนย์ผิวหนังและความงามกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

กระดูกสันหลัง เพื่อนแท้ที่ต้องดูแล 
โดย ธนากานต์ วบูิลย์พันธุ์ หัวหน้าพยาบาล 
สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

หวาน เค็ม ทอด ภัยร้ายใกล้ตัว 
โดย เอกสิทธิ์ จิตธรรม นักโภชนาการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

กินยาแต่พอดี ชีวจีะปลอดภัย 
โดย มัณฑนาพร สุนทรสุธีร์ เภสัชกรโรงพยาบาลกรุงเทพ

สร้างภูมิคุ้มกันให้คนสูงวัย 
โดย ณรัฐกร อิ่มใจจิตต์ 
นักกายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ 

สติบวกความรู้ กู้ชีพยามฉุกเฉิน 
โดย ทัศนวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์ 
พยาบาลแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ

จากซอยศูนย์วจิัย สู่สวนลุมพินี

มูลนิธิเวชดุสิตฯ 

โครงการ เติมฝัน ปันยิ้ม อิ่มบุญ

กิจกรรม เพื่อนบ้านสัมพันธ์

บันทึกจากใจ บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 
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บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เร ิ่มต้นจาก 
โรงพยาบาลเล็กๆ ซึ่งตั้งอยู่ในซอยศูนย์วจิัย ตั้งแต่ปี 2515 จาก 
จุดเร ิ่มต้นนี้ ท�าให้เราเติบโตเป็นเครอืข่ายทางการแพทย์ขนาดใหญ่
ที่สามารถให้บรกิารด้านสุขภาพกับประชาชนทั้งในและต่างประเทศ 
ดว้ยการท�างานของบคุลากรทีม่คีณุภาพของโรงพยาบาลทัง้ 43 แหง่ 
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย และขยายไปยังประเทศ 
เพื่อนบ้าน

บรกิารทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ค�านึงถึงความปลอดภัย 
และความประทับใจของผู้ป่วย คือสิ่งที่โรงพยาบาลในเครอืของ
เราส่งมอบให้กับผู้ที่ใช้บรกิารมาโดยตลอด แต่นอกจากบรกิาร
ทางการแพทย์แล้ว การท�างานบรกิารสังคมก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่น
ส่งมอบให้กับสังคมด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะในภาวะฉุกเฉินที่ต้องการ
บรกิารทางการแพทยแ์บบเร่งดว่น การน�าเสนอขอ้มลูทางการแพทย์ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผ่านทางสื่อต่างๆ และการท�างาน 
ผ่านมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ  
เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ทีมุ่่งเนน้การ 
ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส

รายงานความยั่งยืนขององค์กร 2559 บรษัิท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) ฉบับนี้ เป็นปีที่ทางบรษิัทตั้งใจน�า 
ผลงานโครงการ “รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” ซึ่งเป็นโครงการ SD  
(Sustainable Development) ที่ทางบรษิัทด�าเนินการอย่าง 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2540 จวบจนปัจจุบัน นับเป็นเวลา 20 ปี 
มาน�าเสนอให้กับผู้อ่าน เพราะเราเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นสิ่งยืนยัน 
ได้เป็นอย่างดีถึงความมุ่งมั่นของ บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ�ากัด (มหาชน) ที่ต้องการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะ 
หน่วยงานที่ให้บรกิารด้านสุขภาพในทุกมิติอย่างย่ังยืน

บทน�า



โครงการ
รวมพลคนกรุงสุขภาพดี

๑
๐ ๘ บทที่  ๑





20 ปี โครงการรวมพล
คนกรุงสุขภาพดี

๑ ๐ บทที่  ๑ โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี



ในปี 2540 โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ ส�านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร ฝ่ายวทิยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย และสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น 
ประโยชน์ของการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนใน 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวถิีชีวติที่เร่งรบีจนอาจจะหลงลืมการดูแล
สุขภาพ จึงได้จัดท�าโครงการ “รักษ์สุขภาพ” ขึ้นที่สวนลุมพินี  
สวนสาธารณะใจกลางกรุงที่มีทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ
จ�านวนมาก มาออกก�าลังกายเป็นประจ�า โดยจัดกิจกรรมขึ้นทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้บรกิารทางการแพทย์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ทางกีฬาเวชศาสตร์ที่จะสนับสนุน
ให้ผู้ที่มาออกก�าลังกายที่สวนลุมพินีได้ออกก�าลังกายอย่างถูกต้อง

จนในปี 2548 ทางโรงพยาบาลได้เปลี่ยนช่ือกิจกรรมเป็น  
“รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” โดยได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์เยาวชน
ลุมพินี ส�านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 
ทางด้านสถานที่การจัดกิจกรรม นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังได้
ต่อยอดจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ
โรคต่างๆ ที่เป็นความรู้และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากนักแสดง 
พธิกีรทีม่ชีือ่เสยีง ใหก้บัผูส้นใจ ควบคูไ่ปกบัการตรวจสขุภาพเบือ้งตน้ 
อาทิ การวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน�้าตาลในเลือด ตรวจวัด 
มวลกระดูก เทคนิคการคล�าเต้านม เพื่อป้องกันการเป็นมะเร็ง 
เต้านม ตรวจวัดคลื่นหัวใจด้วย EKG ฯลฯ

ปัจจุบัน โครงการ “รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” ได้ด�าเนินการ 
ต่อเนื่องมาจนถึงปีที่ 20 โดยมีการน�ารถฉุกเฉินและบุคลากรจาก 
โรงพยาบาลกรุงเทพ มาประจ�าการ ณ สวนลมุพินี เป็นประจ�าทกุวนั 
ตั้งแต่เวลา 06.00-09.00 น. และมีบรกิารตรวจวัดความดันโลหิต 
ชั่งน�้าหนักตัว ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งตลอด 
20 ปีที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้จัดกิจกรรมการให้ 
ความรู้ และการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มาใช้บรกิาร
สวนลุมพินีอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือสร้างความตระหนัก และเป็นการ
ป้องกันโรคภัย ที่อาจจะเกิดกับประชาชนโดยไม่รู้ตัว 

โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลในเครอื บรษิัท กรุงเทพ
ดสุติเวชการ จ�ากดั (มหาชน) ถอืวา่การบ�าเพญ็ประโยชนใ์หก้บัสงัคม 
และประชาชนทัว่ไป คอืหนึง่ในนโยบายหลกัทีท่างโรงพยาบาลยดึถอื 
การด�าเนินโครงการ “รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” เป็นส่วนหนึ่งที่ทาง
โรงพยาบาลสามารถท�าได ้และยงัท�าตอ่ไป เพือ่ยงัประโยชนท์างดา้น
สุขภาพให้กับประชาชนชาวกรุงเทพฯ ต่อไป 

20 ปี โครงการรวมพล
คนกรุงสุขภาพดี

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๑ ๑บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 



นาวาอากาศเอก (พิเศษ) 
นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ 

ผู้อ�านวยการอาวุโส สายกิจกรรมพิเศษ  
โรงพยาบาลกรุงเทพ ผู้ผลักดันโครงการ 

“รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” ที่แต่เดิมใช้
ชื่อว่าโครงการ “รักษ์สุขภาพ” และด้วย

ความมุ่งมั่นของท่านที่เป็นก�าลังส�าคัญใน
การขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ของเครือ

โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงท�าให้โครงการนี้ 
ยืนหยัดมาได้อย่างยาวนานถึง 20 ปี 

จากจุดเริ่มต้น
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว

๑ ๒ บทที่  ๑ โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี



“ตราบใดที่เรา
ยังให้บริการ
ทางการแพทย์อยู่
เราก็ยังคิด
และท�ากิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม”

ออกก�าลังกายต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัย
การออกก�าลงักาย แนน่อนมนักอ็าจจะตามมาดว้ยอบุตัเิหต ุการ

เจบ็ป่วยฉกุเฉนิ หกลม้ ขอ้เทา้แพลง หรอืรุนแรงมากทีส่ดุกห็วัใจวาย 
เพราะฉะนั้น โรงพยาบาลกรุงเทพ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลสุขภาพ เราก็อยากจะมีส่วนท�าให้คนกรุงเทพฯ ที่มา 
ออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ มีความมั่นใจ ส่วนเร ื่องการให้ความรู้ 
การดูแลสุขภาพในด้านต่างๆ เราก็จัดมาอย่างสม�่าเสมอ จัดมาเป็น
ระยะๆ อยา่งตอ่เนือ่ง คนทีม่าสวนลมุฯ กต็อ้งถอืวา่เขาเป็นคนทีใ่สใ่จ
สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ เขาอุตส่าห์ตื่นแต่เช้า มาออกก�าลังกาย ทุกคน 
ก็คงมีเป้าหมายอยากจะให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดี สุขภาพที่ดีก็เกิดจาก
การออกก�าลังกาย จะร�าไทเก๊ก จะเดิน จะว ิ่ง ก็แล้วแต่ แต่เราใน
ฐานะโรงพยาบาลก็อยากจะน�าเสนอเร ื่องอื่นๆ ที่ประชาชนควรจะรู้
เพิ่มเติม เราก็จัดผู้เชี่ยวชาญไปพูดเป็นระยะๆ
คิดถึงสุขภาพ คิดถึงสวนลุมฯ 

การออกก�าลังกายจะต้องท�าอย่างมีเป้าหมาย และท�าให้ร่างกาย
แขง็แรง ไมเ่จบ็ป่วยบอ่ย ขอ้นีเ้ราสามารถรู้ไดด้ว้ยตวัเอง แตก่ารตรวจ
สุขภาพอย่างจรงิจัง ก็จะท�าให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น แล้วก็จะรู้ว่า 
เมือ่เราออกก�าลงักายแลว้ จะสง่ผลตอ่ร่างกายมากแคไ่หน การตรวจ 
สุขภาพขั้นต้น อย่างชั่งน�้าหนัก วัดความดัน มันก็จะท�าให้เราเกิด
ความตระหนักและระมัดระวังตัวมากขึ้น เพราะอย่างความดันโลหิต
สูงก็เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้หลายๆ เร ื่อง แล้วการท�า
กิจกรรมอะไรก็ตาม ถ้าเราจะท�าให้ถึงคนหมู่มาก ก็คงต้องไปในที่ที่
คนเขาไปรวมตัวกัน สวนลุมฯ ก็เป็นสถานที่ที่ส�าคัญของกรุงเทพฯ 
และโรงพยาบาลกรุงเทพเราก็อยู่ในกรุงเทพมหานคร เราก็คิดว่า 
ทีไ่หนทีม่ปีระชาชนมารวมกลุม่กนัมาก เรากม็องไปทีส่วนลมุฯ แลว้ผม 
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีที่อื่นที่คนมาออกก�าลังกายมากเท่าสวนลุมฯ แล้ว 
เพราะด้วยขนาดของสวน สิ่งแวดล้อมที่ดี มีต้นไม้ใหญ่ ถนนด้านใน 
ก็ไม่อนุญาตให้รถเข้ามาเลย ก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดที่
เราไปท�ากิจกรรม 
เร ื่องสุขภาพต้องท�าตลอดชีวติ

ตราบใดที่เรายังให้บรกิารทางการแพทย์อยู่ เราก็ยังคิดและท�า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เราอยู่ในกรุงเทพฯ ก็เน้นไปที่กลุ่ม 
คนกรุงเทพฯ เพราะฉะนั้น สิ่งนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่อยู่ในนโยบายของ 
ผูบ้รหิาร การทีเ่ราไปอยูต่รงนัน้ และท�าประโยชนใ์หก้บัคนในสวนลมุฯ 
มันก็เป็นการคืนก�าไรให้กับสังคม แล้วเร ื่องของสุขภาพมันก็เป็น 
สิ่งที่ต้องให้ความรู้ ต้องท�ากันไปตลอดชีวติ ในความเห็นของผม  
ผมคิดว่าโรงพยาบาลกรุงเทพก็จะท�าโครงการนี้ไปเร ื่อยๆ ตราบใดที่
เรายังเป็นส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แล้วเราก็ชื่อโรงพยาบาล
กรุงเทพด้วย เราก็น่าจะท�าอะไรให้กับชาวกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๑ ๓บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

จาก “รักษ์สุขภาพ” สู่ “รวมพลคนกรุงสุขภาพดี”
ตอนนั้นผมรับผิดชอบดูแลกิจกรรมที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชน 

ก็หมายถึงว่าการท�าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สิ่งที่เน้นก็คือการ
ดูแลสุขภาพด้วยการออกก�าลังกาย แรกเร ิ่มเมื่อปี 2540 เราเร ิ่มต้น 
โครงการกันโดยร่วมกัน 4 ฝ่าย มีส�านักอนามัย, การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย, สมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย แล้วก ็
โรงพยาบาลกรุงเทพ หลักการตอนน้ันก็คือ เราต้องการแนะน�า 
ให้กับคนออกก�าลังกาย เราก็จะมีค�าถามน�า เพื่อให้คุณส�ารวจความ
แข็งแรงของร่างกาย การทดสอบก็คือเดินรอบสวนลุมฯ 2 กม. แล้ว
มาวัดชีพจร ก็จะรู้ความฟิตของร่างกายได้ หรอืคุณไปออกก�าลังกาย 
อย่างอื่นมาแล้วมาทดสอบ ก็จะรู้ว่าตัวเองมีความแข็งแรงในระดับ 
ไหน ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนโครงการมาเป็นการให้ความรู้ เราเป็น 
โรงพยาบาล เรามีผู้เช่ียวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพในหลายๆ 
เร ื่องด้วยกัน เราก็เลยไปจัดบรกิารที่ท�าอย่างต่อเน่ือง ก็คือการจัด 
หน่วยแพทย์พยาบาลไปเตรยีมพร้อม เผื่อมีคนประสบอุบัติเหตุ  
อาจจะแน่นหน้าอก วงิเวยีน หรอือะไรก็แล้วแต่ ซึ่งปัจจุบันเราจัดให้
มีรถพยาบาลในตอนเช้าทุกวัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ เราก็มีบรกิาร
วัดความดัน ซึ่งเป็นสัญญาณชีพที่บ่งบอกถึงสุขภาพของคนนั้นๆ 



นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา 
อดีตรองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และประธาน
กรรมการมูลนิธิช่วยการ
สาธารณสุขชุมชน (ม.ส.ช.) ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้า
พ่ีนางเธอ เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
ผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง
โครงการ “รักษ์สุขภาพ” เมื่อ
ปี 2540 โดยท่านเป็นผู้ประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
อย่างกรุงเทพมหานคร และ
โรงพยาบาลกรุงเทพ มาได้อย่าง
ยาวนาน โดยมีความตั้งใจให้การ
ท�างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ มี
ความสอดประสานกัน และน�าไปสู่
ผลลัพธ์ ก็คือประชาชนที่มีความรู้ 
ในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี 
ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ

เบื้องหลังความร่วมมือ
ภาครัฐและเอกชน

๑ ๔ บทที่  ๑ โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี



มองหาหน่วยงานที่มีความพร้อม 
การท่ีคนเราจะมีความสุข สุขภาพดีได้ ก็ต้องประกอบไปด้วย 

ปัจจัย 3 อย่างคือ การออกก�าลังกาย การกินอาหาร และการ 
พักผ่อน ก็คิดว่าจะท�าอย่างไรดีให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้เข้า
ถึง 3 ปัจจัยที่ว่านี้ อย่างกรุงเทพมหานครเองก็จะเป็นหน่วยงานที่
ท�าหน้าที่ให้บรกิาร ซึ่งจะให้ครบถ้วนก็ต้องมีด้านวชิาการ ด้านอ่ืนๆ 
มาชว่ย ส�าหรับเร ื่องการออกก�าลงักายเรากม็องมาทีส่วนลมุฯ เพราะ
เป็นสถานที่ใหญ่โตกว้างขวาง มีคนมาออกก�าลังกายเยอะ แล้วก็อยู่
ในความดแูลของกรุงเทพมหานครดว้ย พอเราเลอืกทีแ่ลว้ เรากเ็ลอืก
โรงพยาบาล ซึ่งเราก็รู้จักหลายที่ แต่ผมคิดว่าโรงพยาบาลกรุงเทพ
มคีวามพร้อมทีส่ดุ แลว้กม็อีดุมการณใ์นการใหบ้รกิารประชาชนดว้ย 
ผมก็เลยชวนโรงพยาบาลกรุงเทพมาร่วม เพราะคิดว่าเขาน่าจะดูแล
ประชาชนได้ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาก็มีเครอืข่ายที่ส่งต่อได้ แล้วการท�า
โครงการทีต่อ่เนือ่งยาวนาน ศนูยบ์รกิารของกรุงเทพมหานครกท็�าได้
ยาก ทั้งเร ื่องงบประมาณ เร ื่องก�าลังคน แต่โรงพยาบาลกรุงเทพ 
เขามีเจ้าหน้าที่พร้อม เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย 
หมอที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง

ตอนนัน้เร ื่องกีฬา เราก็เอาสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แหง่ประเทศไทย 
เขา้มา เขากม็คีวามรู้ กม็าร่วมกนั คลา้ยๆ กบัตอ่จิก๊ซอวใ์หม้นัสมบรูณ์ 
กค็ลา้ยๆ กบัโครงการประชารัฐตอนน้ีน่ันแหละ เอาเอกชนมาร่วมกบั
รัฐ ท�าออกมาก็ได้ผลดี ประชาชนก็ตื่นตัว คือการออกก�าลังกาย 
ก็ต้องท�าให้ถูกวธิี ต้องประเมินตัวเองเป็น เราก็สอนเขาในเร ื่องนี้  
ทั้งเร ื่องประเมินความอ้วน ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เบื้องต้น แต่จรงิๆ 
แล้ว เราตั้งใจให้ประชาชนจดจ�าเร ื่องนี้ไป และน�าไปท�าเป็นกิจวัตร 
ให้การออกก�าลังกายกลายเป็นกิจวัตรติดตัวเขา สุดท้ายก็น�าไปสู่
การดูแลสุขภาพด้วยตัวเอง ทุกคนมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพตัวเอง
ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ว่าจะยกให้หมอดูไปเสียทั้งหมด 

พบโรคเร็วเท่าไร โอกาสหายเร็วเท่านั้น
เราต้องดูแลตัวเองก่อน ก็คือการป้องกัน เมื่อเราพบโรคเร็วก็

จะรักษาได้เร็ว หายเร็ว แม้แต่มะเร็ง ถ้าตรวจเจอตั้งแต่ต้น ก็รักษา
หายนะ อย่างคนไทยเราอาจจะขี้อาย ไม่ไปตรวจ ผู้หญิงนี่ต้องระวัง 
มะเร็งเต้านมกับปากมดลูก อย่าอายที่จะไปหาหมอ หรอืแม้แต ่
โรคอืน่ อยา่ปลอ่ยใหต้วัเองเป็นหนกัแลว้คอ่ยไปรักษา มนัเป็นวงจรนะ 
จนแล้วก็เจ็บ เจ็บแล้วก็จน เราต้องตัดวงจรนี้ออกให้ได้ สุดท้ายแล้ว 
ถ้าทุกคนรู้การป้องกันตัวเอง ไม่มีหมอที่ไหนรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณ 
เองหรอก แล้วหมอเดี๋ยวนี้ต้องรับผิดชอบดูแลประชากรเป็นหม่ืนๆ 
การตรวจเจอโรคเร็ว ก็รักษาได้เร็ว ก็เสียเงินน้อย ไม่ต้องหยุด 
งานนาน นี่คือวัตถุประสงค์ที่เราท�าโครงการขึ้นมา 
รัฐและเอกชนต้องเกื้อหนุนกัน

การท�างานเดีย๋วนีเ้ราตอ้งร่วมกนันะ แบบท�าคนเดยีว เดน่คนเดยีว 
มันไม่ได้ อย่างโครงการของโรงพยาบาลกรุงเทพ ผมก็อยาก
สนบัสนนุตอ่ไป กอ็ยา่งทีบ่อกวา่เราเลอืกโรงพยาบาลกรุงเทพมาร่วม
โครงการในตอนนั้นก็เพราะคิดว่าเขาพร้อม ไม่ใช่เลือกมาท�าเพราะ
แค่ว่ารู้จักกัน การท�างานมันไม่ได้ท�าแค่แป๊บๆ ท�าแล้วเลิก มันต้อง 
ท�ายาว ตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพก็ยังท�าอยู่ ผมก็ภูมิใจที่เลือก 
ไมผ่ดิ อยา่งกรุงเทพมหานครเอง มศูีนยบ์รกิารสาธารณสขุ 68 แหง่ 
แต่ละแห่งก็มีพื้นที่รับผิดชอบของเขา ของสวนลุมฯ ก็จะเป็นศูนย์
ที่ลุมพินี ตรงบ่อนไก่ มีเจ้าหน้าที่ไม่มาก ไม่สามารถรับผิดชอบได้  
งบประมาณกห็าล�าบาก กต็อ้งหาหนว่ยงานอืน่ทีช่ว่ยได ้แลว้เขาตอ้ง 
มีอุดมการณ์ด้วยนะ เพราะต้องชักเน้ือ โรงพยาบาลกรุงเทพก็ 
เหมาะสมที่สุด เราก็ไม่ผิดหวังที่เขาท�าได้ต่อเนื่องถึง 20 ปี เป็นเร ื่อง
ที่น่าชมเชย น่าภูมิใจมาก

“การท�างานมันไม่ได้ท�าแค่แป๊บๆ ท�าแล้วเลิก
มันตอ้งท�ายาว ตอนนีโ้รงพยาบาลกรงุเทพกย็งัท�าอยู่
ผมก็ภูมิใจทีเ่ลือกไม่ผิด”

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๑ ๕บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 



ประมวลภาพ
โครงการ
รวมพลคนกรงุ
สุขภาพดี

๑ ๖ บทที่  ๑ โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี

เริม่ตน้โครงการ ‘รกัษสุ์ขภาพ’



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๑ ๗บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 



๑ ๘ บทที่  ๑ โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๑ ๙บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 



๒ ๐ บทที่  ๑ โครงการรวมพลคนกรุงสุขภาพดี



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๒ ๑บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 





สวนลุมพินี
ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

๒
๒ ๓บทที่  ๒



๒ ๔ บทที่  ๒ สวนลุมพินี  ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

ท�าความรู้จักสวนลุมพินี



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๒ ๕บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

ที่ดินจ�านวน 360 ไร่อันแสนร่มร ื่นใจกลางเมืองหลวง อันถือ
เป็นปอดที่ส�าคัญที่สุดแห่งหนึ่งของชาวกรุงเทพฯ แห่งนี้เดิมมีช่ือ
เรยีกว่า ‘ทุ่งศาลาแดง’ 

จากบันทึกเอกสารทางประวัติศาสตร์พบว่า พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงได้มี

“กระแสพระราชด�ารหิแ์ลพระราชประสงคจ์ะใหม้ ี“วนะสาธารณ”์ 
เพื่อพระราชทานความศุขส�าราญแก่ประชาชน แลเปนเคร ื่องประดับ
พระมหานคร จะทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้สร้างในที่พระคลังข้างที่ต�าบลศาลาแดง...” (สจช. ร.7 ม.16/1)

โดยมีเสนาบดีกระทรวงนครบาลเป็นผู้ด�าเนินการให้นายช่าง 
ศุขาภิบาลคิดแบบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ซึ่งคาดว่าเป็นที่ดิน
ที่เป็นสวนลุมพินีในปัจจุบัน โดยอีกราว 5 ปีต่อจากนั้น เมื่อ  
17 มกราคม พ.ศ. 2467 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้ทรงแสดงพระราชประสงค์ส่วนหนึ่งว่า 

“…เห็นควรจะมีการแสดงพิพิธภัณฑ์
ประเภทสิ่งของหรอืก�าเนดิสิ่งของ รวมทั้ง
ส่ิงที่เปนโบราณวัตถุต่างๆ อันมีอยู่ใน
ประเทศสยาม แต่เรื่องนี้เปนการใหญ่อยู่
ควรให้มีกรรมการปฤกษาหารือแลวาง
โครงการเสียแต่บัดนี้...”
(สจช. ร.7 ม.16/1)



๒ ๖ บทที่  ๒ สวนลุมพินี  ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

โดยได้แต่งตั้งให้พระยายมราชเป็นสภานายก และมีกระทรวง
ต่างๆ ส่งผู้แทนมาเป็นที่ปรกึษา เพื่อด�าเนินการต่อไป ทางรัฐบาล
ไดรั้บสนองพระบรมราชโองการมาด�าเนนิการตอ่ จงึเกดิเป็นสยามรัฐ 
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งรัฐบาลได้เตรยีมจัดงานขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2468 ซึ่ง
เป็นปีที่ได้เสวยราชสมบัติครบ 15 ปี 

“…สมควรทีจ่ะมสีิง่หนึง่สิง่ใดอนัเป็นถาวรวตัถสุ�าหรับเป็นทีร่ะฤก 
จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินต�าบลศาลาแดง
ให้เป็นที่สวนสาธารณะ และให้มีการแสดงสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ใน 
ที่นี้ด้วย” (สจช. ร.7 ม.16/1)“ โดยจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Siamese 
Kingdom Exhibition” (สจช. ศธ. 19/2)

ทรงมีพระราชด�ารจิะจัดงานแสดงพิพิธภัณฑ์สรรพสินค้า 
และทรัพยากรธรรมชาติ ดังเช่นประเทศตะวันตกท�าได้ผลมาแล้ว 
โดยก�าหนดจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวปลายปี พ.ศ. 2468 และม ี
พระราชด�ารว่ิาเมื่อเลิกการจัดงานแล้ว สถานที่แห่งนั้นควรจัด
ท�าเป็นสวนพฤกษชาติ เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้พักผ่อน  
สวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครจึงมีจุดก�าเนิดมาด้วย
ประการนี้ นับเป็นพระราชมรดกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระราชทานไว้แก่ชาวพระนคร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกบรเิวณ
ทุ่งศาลาแดง ซึ่งเป็นที่ดินส่วนพระองค์ที่เหลือจากแบ่งให้เป็น
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัยไปแล้ว เป็นสถานที่จัดงานและทรงสละ
พระราชทรัพย์เป็นทนุประเดมิในการเตรยีมสถานทีค่ร้ังนัน้ โดยรับสัง่
ให้มีการขุดสระกว้าง สร้างเกาะลอยกลางน�้า ตัดถนน และสร้าง
ถาวรวัตถุ เช่น หอนาฬิกา ตึกแบบกรกี ทรงพระราชทานชื่อสวน
แห่งนี้ว่า ‘สวนลุมพินี’ หมายถึง สถานที่ประสูติแห่งพระพุทธเจ้า ณ 
ต�าบลลมุพนิวีนั ประเทศเนปาล แตน่า่เสยีดายดว้ยทรงเสดจ็สวรรคต 
ก่อนก�าหนดเปิดงานจึงต้องล้มเลิกงานดังกล่าวไป 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 7 โครงการนี้จึงได้ถูกร ื้อฟ้ืนขึ้นมาอีกคร้ัง 
โดยพระยาคทาธรบดีไดข้อเชา่ทีด่นิทางดา้นใตข้องสวนลมุพนิจี�านวน 
90 ไร่ เพื่อจัดเป็น ‘วนาเรงิรมณ์’ ซึ่งเป็นสวนสนุก เป็นระยะเวลา  
10 ปี และน�าค่าเช่ามาใช้ในการดูแลรักษาพื้นที่ ส่วนที่เหลือเปิด
ให้เป็นสวนสาธารณะ นับแต่น้ันสวนลุมพินีจึงเป็นสถานที่ให้ความ 
เพลิดเพลินสนุกสนานแก่ประชาชน มีทั้งการละเล่น แข่งว่าว ว ิ่งวัว 
ชงิชา้ มา้หมนุ ฯลฯ โดยทรงพระราชทานทีด่นิบรเิวณน้ีให้รัฐบาลดแูล 
และมีกระแสรับสั่งให้ใช้เพื่อเป็นสวนสาธารณะเท่านั้น 

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2482-2488 ได้เกิดสงครามโลกคร้ัง 
ที่ 2 ขึ้น ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร 
มหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 สวนลุมพินีจึงได้กลายสภาพเป็น 
ทีต่ัง้คา่ยทหารญีปุ่่นดว้ยความจ�ายอม สวนแห่งน้ีจึงได้ลดบทบาทใน

การสันทนาการประชาชนลง
จนเมื่อสงครามสิ้นสุด ในช่วงปี พ.ศ. 2495-2497 จึงถูกใช้

เป็นที่จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและมีการประกวดนางสาวสยาม 
บรเิวณเกาะลอย ในชว่ง 30 กวา่ปีทีผ่า่นมา เมือ่การเตบิโตของเมือง 
แน่นหนาขึ้น สวนลุมพินีมิใช่สวนที่อยู่ปลายขอบพระนครเช่นในอดีต
อีกต่อไป แต่เป็นสวนที่อยู่ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งรายล้อมไปด้วยตึกสูง ใกล้กับถนนสีลม และถนนสาทร ซึ่งเป็น
ยา่นศูนยก์ลางธุรกจิของประเทศ แมบ้รบิทของสงัคมของเมอืงหลวง
จะเปลี่ยนแปลงไปมาก แต่รูปแบบของพื้นที่ ถนน และสระน�้าที่อยู่
ในสวนมาตั้งแต่เร ิ่มก็มิได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก  

ทา่มกลางความแออดั และมลพษิทางอากาศ ทีน่บัวนัสถานการณ์
ของพ้ืนที่สีเขียวดูเหมือนจะย่ิงเหลือน้อยลงทุกที สวนลุมพินียัง
คงเปรยีบเสมือนที่พักใจ และที่ลี้ภัยของบรรดาชาวเมืองผู้โหยหา
ธรรมชาติ และเป็นสถานที่ที่ประชาชนต่างก็พากันมาใช้ประโยชน์
สันทนาการ เพื่อออกก�าลังกายรักษาสุขภาพ ซ่ึงนั่นก็เป็นไปตาม 
พระราชประสงค์เร ิ่มแรกของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6  

สวนลุมพินีเพิ่งมีอายุครบ 90 ปี ไปเมื่อปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา 
และจะมีอายุครบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2568 ด้านหน้าของสวนลุมพินี
ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ซ่ึงสร้างในปี พ.ศ. 2485 เพื่อ
ระลกึถงึพระมหากรุณาธคิณุขององคผ์ูใ้หก้�าเนดิสวนสาธารณะแหง่นี้ 
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สวนสาธารณะแห่งนี้มีลักษณะเป็น ‘สวนอเนกประสงค์’ โดย
เป็นสวนสาธารณะที่รวมประโยชน์ใช้สอย เพื่อกิจกรรมสันทนาการ
หลากหลายจัดเตรยีมไว้ให้บรกิารประชาชน โดยเป็นที่ตั้งของศูนย์
สันทนาการ สมาคม ชมรมต่างๆ ภายใต้ภาพรวมของการเป็นพื้นที่
สีเขียวซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ความร่มร ื่น ด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่เก่าแก่  
ปลูกรายล้อมอยู่มาก และกระจายอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จัดแต่ง 
ด้วยสระน�้ากว้างใหญ่ กลุ่มพรรณไม้ดอกไม้ประดับต่างสีสัน ไม่ว่า
จะเป็น สวนป่าเขียวชอุ่ม สวนปาล์มที่สง่างาม หรอืสวนไผ่ ซึ่งให้
ความรู้สึกนุ่มนวล พลิ้วไหว และด้วยเหตุที่เป็นพื้นที่สีเขียวกว้างใหญ่
ทา่มกลางตกึอาคารภายในเมอืงหลวงอนัแออดั  จงึมหีนา้ทีต่อ่ระบบ
นิเวศโดยเป็นที่พักพิงและแหล่งอาหารของสรรพชีวติ

องค์ประกอบของสวนลุมพินี
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• พระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2485 เพื่อระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้ก�าเนิดสวนลุมพินี 
• ลานตะวันยิ้ม ลานเพื่อกิจกรรมสันทนาการที่ออกแบบเพื่อ 
คนพิการโดยเฉพาะ เช่น มีทางลาดแทนขั้นบันได สนามเด็กเล่น
ชนิดพิเศษ ที่จอดรถคนพิการ และสิ่งอ�านวยความสะดวกเพื่อ 
คนด้อยโอกาสครบครัน 
• สโมสรพลเมอืงอาวโุสแห่งเมอืงกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู ่ณ อาคาร 
ลุมพินีสถาน เป็นที่พบปะสังสรรค์ พักผ่อนออกก�าลังกายและ 
ฝึกอาชีพของผู้สูงอายุ เปิดบรกิารเวลา 08.00-18.00 น. ทุกวัน 
ในอาคารยังมเีวทลีลีาศหมนุไดใ้ชเ้ป็นทีจ่ดักจิกรรมลลีาศและฝึกสอน
ในวันเสาร์-อาทิตย์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของรถฉุกเฉินและทีมงาน
จากโรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกวัน เวลา 06.00-09.00 น.
• ศูนย์เยาวชนลุมพินี น�าเสนอกิจกรรมกีฬา และฝึกสอนแก่เด็กและ
เยาวชน จัดสถานทีแ่ละอปุกรณก์ฬีาไวใ้หบ้รกิารสมาชกิ เชน่ ฟตุบอล 
วา่ยน�า้ บาสเกต็บอล ฝึกสอนลลีาศ เปิดบรกิาร วันจันทร์-ศกุร์ เวลา 
10.00-20.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00-18.00 น.

• ศนูยส์ร้างโอกาสเดก็สวนลมุพนิ ีใหบ้รกิารแนะน�า ปรกึษา ชว่ยเหลอื 
สอนหนังสือแก่เด็กเร่ร่อน เปิดบรกิาร 10.00-19.00 น. ทุกวัน 
• ห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินี เสนอบรกิารแหล่งค้นคว้าความรู้ 
จากหนังสือและวดิีทัศน์ เปิดบรกิารเวลา 08.00-20.00 น. 
วันอังคาร-อาทิตย์ 
• ศูนย์อาหารศรไีทยเดิม จ�าหน่ายอาหาร เคร ื่องดื่ม เปิดบรกิาร 
เวลา 04.30-10.00 น. ทุกวัน
• จักรยานน�า้และเรอืพาย เป็นจดุบรกิารของเอกชน อยูร่อบเกาะลอย 
อัตราค่าบรกิาร 40 บาท/30 นาที 
• ธรรมะในสวน กิจกรรมทางพุทธศาสนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม โดยมีการท�าบุญตักบาตร และแสดงธรรมะโดยพระสงฆ์  
ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา 06.00-08.00 น. 
• ดนตรใีนสวน กิจกรรมแห่งความเพลิดเพลินที่พบได้ในสวน
สาธารณะ มีการจัดแสดงดนตรไีทยและสากล เช่น ณ สวนปาล์ม 
โดยจดัในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ์-เมษายน ทกุวนัอาทติย ์เวลา 16.30-
20.00 น.

จุดที่น่าสนใจภายในสวน
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ที่ตั้ง: แยกศาลาแดง ถนนพระรามที่ 4 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สถิติผู้มาใช้งานสวนลุมพินี: 
วันธรรมดาประมาณ 8,000 คน
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด 
ประมาณ 10,000 คน
พื้นที่: 360 ไร่ 
เวลาเปิดให้บรกิาร: 04.30–21.00 น. 

การเดินทาง: รถโดยสารประจ�าทาง 
ถนนพระราม 4 สาย 4 14 47 67 74 76 
106 109 115 ปอ.7 ถนนวทิยุ สาย 13 17 
62 76 106 ถนนสารสิน สาย 13 76 106 
ถนนราชด�าร ิสาย 14 15 74 77 119 
ปอ.4 ปอ.5 รถไฟฟ้า BTS 
สถานีศาลาแดง รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
สถานีสีลม และสถานีลุมพินี 

ที่มา: - เว็บไซต์ส�านักงานสวนสาธารณะ 
ส�านักส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 
http://office.bangkok.go.th/
publicpark/park01.asp 
- บทความ “สวนลุมพินี แนวคิด
และการเปล่ียนแปลงเชิงผังแม่บท 
ต้ังแต่พุทธศักราช 2468 ถึง 2557” 
โดย ภาวณีิ อินชมภู ภาควชิาภูมิ
สถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย เข้าถึงโดย 
www.arch.chula.ac.th

ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสวนลุมพินี
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เสียงจาก
สวนลุมฯ

พร 
พรหมบันดาลกุล 
อายุ 88 ปี

“อั๊วะเร ิ่มมาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ 
ตั้งแต่อายุได้ประมาณ 50 ปี จนมาถึงตอนนี้
ก็น่าจะสัก 30 กว่าปีได้ บางทีก็มาเดิน หรอื
ว ิง่บ้างกแ็ลว้แตว่นั ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ 
เขามาต้ังศูนย์อยู่ที่นี่ได้หลายสิบปีแล้ว การมี
ศูนย์นี้มาตั้งอยู่ที่นี่ทุกสุดสัปดาห์ก็สะดวกด ี
เพราะไม่อย่างนั้นอั๊วะก็จะต้องไปหาหมอที่ 
โรงพยาบาลเพื่อวัดความดัน แต่พอเขามา
ตรงนี้เราก็เช็กดูได้เลย อย่างวันน้ีความดัน
ตั้ง 150 ก็ถือว่าเยอะเกินไป ก็จะต้องออก
ก�าลังกายให้เบาลงหน่อย และถ้ามีข้อสงสัย
อะไรเกี่ยวกับสุขภาพก็ขอค�าแนะน�าจาก
ทางเจ้าหน้าที่ของเขาได้ ซึ่งบางทีเขาก็จะ
มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ในเร ื่องต่างๆ บ้าง 
เป็นคร้ังเป็นคราว เราก็มาฟังบ้างเพื่อน�าไป
ใช้ดูแลสุขภาพของตัวเอง”
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นเรศ เพ็ญเจริญวัฒนา
อายุ 60 ปี 

“ผมไปเช็กร่างกายที่โรงพยาบาลทุกเดือนนะ แล้วก็พยายาม
ออกก�าลงักายใหส้ม�า่เสมอเพือ่ดแูลรักษาสขุภาพ เวลาทีม่าศนูยน์ี้ 
ผมจะเก็บผลตรวจวัดน�้าหนักและความดันเอาไว้หมดเลย การที่
เราเช็กสม�่าเสมอมันจะช่วยให้เรารู้ว่ามีอะไรผิดปกติขึ้นช่วงไหน 
เช่น ถ้าน�้าหนักเร ิ่มเยอะก็จะต้องรบีควบคุม หรอืถ้าความดันผิด
ปกติขึ้นมาเมื่อไร ผมก็จะได้รบีไปตรวจให้ละเอียดที่โรงพยาบาล
อีกที ผมว่าการที่ทางโรงพยาบาลกรุงเทพ มาตั้งศูนย์ที่นี่มี 
ประโยชน์มากๆ เลยครับ”

“ฉันมาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ เกือบทุกวัน เราออก
ก�าลังกายด้วยเคร ื่องที่เขามีไว้ให้ทางด้านโน้น แล้วก็เดินบ้าง
ประมาณ 7,000-8,000 ก้าว ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาถึงที่นี่
กอ่น 6 โมง จรงิๆ ทีผ่า่นมาเราเคยแต่ตรวจวัดความดนัเทา่นัน้ 
เพราะเรามีปัญหาสุขภาพในเร ื่องนี้ท�าให้ต้องกินยาติดต่อกัน
มาได้หลายปีแล้ว ถ้าจะเข้าไปวัดความดันที่โรงพยาบาลหรอื
คลินิกทีก็ต้องเสียเวลาไป และต้องใช้ความพยายามมาก การที่
เขามาให้บรกิารที่น่ีก็เลยสะดวกมากส�าหรับเรา นอกจากตรวจ
วัดความดันแล้วเพื่อนๆ ที่มาออกก�าลังกายด้วยกันเขายังบอก 
อีกว่าศูนย์นี้เคยให้บรกิารตรวจเลือดเพ่ือวนิิจฉัยอย่างอื่น 
ด้วยนะ แต่รู้สึกว่าจะมีโควต้าแค่ประมาณ 100 เท่านั้น อะไร
ท�านองนี้ ตัวฉันเองยังไม่เคยลองเลย”

วรากรณ์ ทัศนะชัยโรจน์
อายุ 76 ปี 



๓ ๒ บทที่  ๒ สวนลุมพินี  ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

“เราเป็นโรคภูมิแพ้ พอมาออกก�าลังกาย 
แบบนี้ก็คือสามารถช่วยได้เยอะ ตอนนี้คือไม่ต้อง
กนิยา การออกก�าลงักายคอืดตีอ่สขุภาพเราจรงิๆ 
แล้วใกล้ๆ เราก็มีหน่วยบรกิารตรวจสุขภาพ เรา
ก็มาใช้บรกิาร ชั่งน�้าหนัก วัดความดัน เวลาม ี
อีเวนต์ใหญ่ก็มาฟัง มาตรวจ การมีหน่วยงานมา
ดูแลด้านสุขภาพในสวนลุมฯ เราว่าดีนะ เพราะ 
คนที่มาสวนลุมฯ ก็เป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพอยู่แล้ว 
คนที่มาออกก�าลังกายส่วนมากเขาก็รักสุขภาพ 
การได้วัดความดันก็ท�าให้เรารู้ตัวว่าร่างกายเรา
เป็นยังไง เพราะความดันก็มีผลต่อร่างกาย ถ้า
เราไม่ดูแล ทิ้งๆ ขว้างๆ ร่างกายตัวเอง มันก็จะ
ท�าให้เราเสี่ยงต่อโรค”

นงลักษณ์ 
อนันต์สิริวุฒิ 
อายุ 50 ปี 

ปัทมา โปวอนุสรณ์ 
อายุ 73 ปี

“แม่มาร�าพัดตรงนี้สิบกว่าปีแล้ว ก็เห็น 
ทีมงานโรงพยาบาลกรุงเทพมาตลอด เราก็มา
ตรวจบ่อยๆ วัดความดัน ชั่งน�้าหนัก ตอนนี้
เราก็ป่วยเยอะอยู่ ทั้งเบาหวาน ความดัน เจ็บ
สะบกั ตาแหง้ เพราะวา่จอประสาทตาไมด่ ีการ
ได้มาเจอเพ่ือนๆ มาออกก�าลังกายกันก็ท�าให้
เรามีความสุข สุขภาพดีด้วย ได้เจอเพื่อนด้วย”



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๓ ๓บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

“สวนลุมฯ เป็นสถานที่ที่ดีมากส�าหรับคนกรุงเทพฯ เพราะ
อากาศในเมืองไม่ค่อยดี ถ้าอยากจะมาสูดอากาศดีๆ ก็ต้องมา 
ทีน่ี ่และเรากไ็มรู้่จะไปออกก�าลงักายทีไ่หน ถา้ไมม่าทีน่ี ่เราไม่คอ่ย
มีเวลาที่จะไปตรวจเช็กร่างกายที่โรงพยาบาล เวลาที่มาที่ศูนย์นี้
นอกจากจะตรวจความดันแล้ว เนื่องจากเราเข่าไม่ค่อยดี ยิ่งอายุ
มากขึน้หัวเขา่มนักยิ็ง่เสือ่ม จงึตอ้งคอยเชก็เร ื่องน�า้หนกัอยูเ่ร ื่อยๆ 
ทุกอาทิตย์แวะเข้าศูนย์น้ีก็จะได้ชั่งน�้าหนัก ถ้าเร ิ่มเยอะแล้วก็จะ
ได้รู้ว่าจะต้องควบคุมน�้าหนักแล้วนะ ก็ช่วยเราได้ในระดับหนึ่ง”

วาสนา อปัมกา
อายุ 48 ปี



๓ ๔ บทที่  ๒ สวนลุมพินี  ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

“มาว ิ่งประจ�าค่ะ ว ิ่งเสร็จก็มาตรวจสุขภาพ วัด 
ความดันที่นี่ เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีศูนย์ตรวจสุขภาพ
ตรงนี ้แตท่ีแ่วะมาไดเ้พราะวา่เห็นตอนว ิง่นีแ่หละคะ่ กม็าใช ้
บรกิารได้สักประมาณ 5-6 ปีแล้ว เราจะว ิ่งเสร็จค่อยมา
ตรวจ การมบีรกิารแบบนีด้มีากเลยนะคะ เพราะวา่เราจะ
ได้รู้ว่าสุขภาพของเราเป็นยังไง น�้าหนักเราเป็นยังไง ถ้า
เรารู้วา่น�า้หนกัเราขึน้มาสกั 1 กโิลฯ เรากจ็ะกนิใหน้อ้ยลง 
แต่ถ้าเราไม่ชั่งเราก็ไม่รู้ แล้วน�้าหนักมันก็จะขึ้นไปเร ื่อยๆ 
แล้วอายุเราก็ขนาดนี้แล้ว เป็นวัยที่ต้องดูแลตัวเอง 
ให้เยอะ การมาตรวจทีน่ี่เป็นประจ�ากช็ว่ยเราได้เยอะเลย” 

“ผมมาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ เป็นประจ�าต้ังแต่เมื่อประมาณ 
30-40 ปีที่แล้ว ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีศูนย์น้ีมาตั้งอยู่เลย พอมีศูนย์นี้
มาให้บรกิาร ผมก็มาใช้บรกิารเป็นประจ�าทุกเสาร์หรอืไม่ก็วันอาทิตย์  
ส่วนใหญ่ก็มาตรวจวัดความดันเป็นประจ�า และเขาก็มีให้ตรวจเบาหวาน
ได้เดือนละคร้ังก็มาตรวจบ้าง สมัยก่อนผมร่างกายแข็งแรงมาก เราเคย
ออกก�าลังกายด้วยการว ิ่ง แต่พอมาตอนน้ีก็ต้องเปล่ียนมาเป็นเดินเร็ว 
ซึ่งมันก็เป็นไปตามวัย ผมว่าการที่มีศูนย์ให้บรกิารการแพทย์ปักหลัก
อยู่แบบนี้ถือว่าดีมากนะ เพราะคนล้มคนเจ็บก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ ถ้าเกิด 
อะไรขึ้นเขาจะได้ว ิ่งมาหา ซึ่งที่ผ่านมาก็เห็นอยู่บ้างเหมือนกัน”

ลักขณา ปริญญานุสรณ์ 
อายุ 54 ปี

สงวน งามอรุณโชติ
อายุ 67 ปี 



๓ ๕

“คอืกลุม่ชมรมบวัอรุณของเรากต็ัง้อยูใ่กล้
กบัศนูยต์รวจสขุภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพ
พอดี อยากจะมาตรวจวัดความดันเมื่อไรก ็
มาได้ รู้สึกดีนะคะที่มีโรงพยาบาลมาใกล้ๆ 
อย่างเราร�าพัดอยู่ตรงน้ีจะเห็นเลยว่ามี รปภ. 
มาตามทีมรถฉุกเฉินไปช่วยคน บางคนได้รับ
อุบัติเหตุมาก็มาปฐมพยาบาลที่น่ี แต่เราเอง
ก็ยังไม่เคยเป็นลม หรอืมีอุบัติเหตุร้ายแรงจน
ต้องใช้บรกิารเขานะ”

อุไรวรรณ เตบุญยง 
อายุ 66 ปี

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 



๓ ๖ บทที่  ๒ สวนลุมพินี  ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

“ผมท�างานที่นี่มา 5 ปีแล้วครับ ก็ทราบว่ามี
บรกิารตรวจสุขภาพ ก็เห็นคนมาใช้บรกิารตลอด 
เวลาเจอเหตุการณ์คนเป็นลม ล้ม หัวแตก ก็จะ
ประสานกับโรงพยาบาลกรุงเทพ เพ่ือให้เขาส่ง 
รถพยาบาลมารับ ส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุ หรอื
บางคนเป็นพนักงานออฟฟิศ มาออกก�าลังกาย 
วนัเสาร์-อาทติย์ กฝื็นตวัเองมากไปจนเป็นลมวบูไป 
อย่างเราเป็น รปภ. ก็ต้องอบรมการกู้ชีพเบื้องต้น 
แต่ผมก็ยังไม่เคยเจอกรณีหนักมาก เคยเจอแค่คน
เป็นลมครับ การมทีมีงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพ
มาตัง้อยู่กเ็ป็นเร ื่องดนีะครับ เพราะวา่ทีน่ีม่ผีูสู้งอายุ
เยอะ เวลามีเหตุฉุกเฉินเราก็ให้เขาช่วยได้ทันท่วงที 
ถ้าเรารอรถพยาบาลจากข้างนอกมันจะนาน”

“ผมท�างานทีส่วนลมุฯ มา 12 ปี หนา้ทีก่ค็อื
ดูแลทรัพย์สินของคนที่มาใช้บรกิาร แล้วก็ดูแล
ความปลอดภัยของคนทีม่าออกก�าลงักาย คนที่
เป็นลม หกล้ม เราก็ต้องประสานเพื่อให้เขาได้
รับการรักษาพยาบาล เวลามีเหตุ รปภ. เขาก็
จะวอหากัน เพื่อแจ้งจุด และไปบอกทางหน่วย
ของโรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อให้เขามาช่วย  
ผมเคยเจอคนทีห่ยดุหายใจ กต็อ้งชว่ยป๊ัมหวัใจ 
จ�าไดว้า่เขาหยดุหายใจไปประมาณ 1 นาท ีแลว้
ก็ฟ้ืน จากนั้นก็น�าส่งโรงพยาบาลครับ”

พงษ์สิทธิ์ ค�าแพง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
สวนลุมพินี

บุญหลาย ดงแสง 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
สวนลุมพินี



๓๗

“ปกติผมจะมาว ิ่งที่สวนลุมฯ ทุกวันเสาร์ครับ เวลามาก็จะมา
ใช้บรกิารตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพตลอด จะได้รู้ว่า
เวลาออกก�าลังกายแล้วน�้าหนักเป็นอย่างไร ความดันเป็นอย่างไร 
เหมือนเราได้ตรวจสุขภาพทุกอาทิตย์ แล้วผมเคยเป็นโรคไต  
ต้องฟอกไต แต่ผ่าตัดเปลี่ยนไตแล้ว พยาบาลเขาก็ให้ค�าแนะน�า
ดีครับ ผมก็พยายามดูแลตัวเอง ทั้งเร ื่องการพักผ่อน อาหาร  
ออกก�าลังกาย แล้วก็พยายามไม่เครยีด วันนี้ทางโรงพยาบาล 
เขาก็มีซุ้มให้ความรู้ด้วย ดูสวยงาม อยากให้มีป้ายสวยๆ แบบนี้
ทุกสัปดาห์ก็จะดีมากครับ”

อัตถพล ลิขิตปัทมสิงห์
อายุ 46 ปี

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 



๓ ๘ บทที่  ๒ สวนลุมพินี  ศูนย์รวมสุขภาพคนกรุง

“ปกติผมมักจะมาออกก�าลังกายด้วยการว ิ่งที่สวนลุมฯ 
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ แต่มักจะมาตอนเย็นๆ จึงไม่ได้เห็น
ว่ามีศูนย์นี้คอยให้บรกิารอยู่ วันนี้วันเสาร์ผมก็เลยมาลองว ิ่ง 
ตอนเชา้ดบูา้ง เมือ่เสร็จจากว ิง่ก�าลงัเดนิพกั และเหน็วา่มศีนูยน์ี้ 
อยู่และมีคนเข้ามาใช้บรกิารมากจึงได้แวะเข้ามาดู และได้
ทดลองใชบ้รกิารวดัความดนั ผมคิดวา่ศูนย์น้ีมปีระโยชนม์าก
นะครับ เพราะอย่างตัวผมเองเคยประสบอุบัติเหตุระหว่าง 
การออกก�าลังกาย อย่างน้อยถ้ารู้ว่ามีศูนย์นี้อยู่เราก็สามารถ
มาขอรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนได้ แล้วจึงค่อยไปหา
คุณหมอเพื่อตรวจและท�าการรักษาเป็นล�าดับต่อไป”

“พี่มาออกก�าลังกายด้วยการเต้นดิสโก้ มันคล้ายๆ กับการ
เต้นแอโรบิกนั่นแหละแต่ช้ากว่า ก็มีหลายวงเหมือนกันนะที่เขา
เต้นแบบนี้ ซึ่งมันก็เหมาะกับคนวัยอย่างเราดีเพราะว่าไม่เร็วไป
หรอืช้าไป แล้วก็มีร�ามวยจีนบ้าง ตอนนี้พี่ก็ยังท�างานอยู่บ้าง 
ส่วนใหญ่จึงมักจะมาออกก�าลังกายในวันเสาร์หรอือาทิตย์เสีย
มากกว่า ช่วงนี้สุขภาพของเราก็ยังโอเคอยู่ แต่ถ้าวันไหนรู้สึกว่า
ไม่ค่อยสดชื่น หัวมึนๆ เอ๊ะ มันจะเป็นเพราะความดันหรอืเปล่า 
ก็จะลองมาวัดที่นี่ดู แต่ที่น่ีเขาจะมีคุณหมอมาให้ความรู้และให้
ค�าปรกึษาด้านสุขภาพเดือนละคร้ังด้วยนะ ตัวพ่ีเองก็เคยมาฟัง
บ้าง ซึ่งที่เคยได้ฟังก็มีเร ื่องกระดูกบ้าง หัวใจบ้าง ก็ได้ความรู้
ไปใช้ดูแลสุขภาพของเราบ้างเหมือนกัน”

วรัญญู อินทรก�าแหง
อายุ 37 ปี 

ศันสนีย์ ตวงชัยธนากร
อายุ 65 ปี



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๓ ๙บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

“ส่วนใหญ่หนูก็จะมาออกก�าลังกายตอน
เช้าๆ ถ้าได้ออกก�าลังกายตอนเช้าก็จะสดช่ืน
ไปตลอดท้ังวันเลย ส่วนใหญ่หนูมักจะมาที่นี่
กับคุณพ่อค่ะ ถ้ามาเองก็ว ิ่งบ้าง แต่ถ้ามากับ
คุณพ่อก็จะเดิน โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาท ี
เท่าที่ผ่านมาเราก็มาใช้บรกิารที่นี่ กันเดือน 
ละคร้ังอยู่แล้ว หนูต้องพาคุณพ่อมาตรวจ 
จะได้รู้ว่าสุขภาพของเขาเป็นอย่างไร เพราะเขา
มีโรคประจ�าตัวเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว การได้
มาตรวจเร ื่อยๆ ก็ดี เพราะหากมีอะไรผิดปกติ 
กจ็ะได้พาคณุพอ่ไปหาคณุหมอไดท้นั และอยา่ง 
ตัวหนูเองก็มักจะความดันต�่า การมาตรวจ
ความดันที่นี่ก็เลยมีประโยชน์กับตัวหนูด้วย”

“พวกเรามาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ กันต้ังแต่อายุยังเพิ่ง 50 ก็มากัน
เป็นประจ�า อาทิตย์หนึ่งประมาณ 2 คร้ัง แต่ก่อนก็ว ิ่งนะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ว ิ่งแล้ว 
ม่าเขาเดินกับเล่นเคร ื่องออกก�าลังกาย ส่วนแปะก็เล่นมวยจีนตรงใต้ต้นไม้  
แต่ก่อนตรงนี้คนเยอะจนถึงขนาดต้องเรยีงคิวคอยรับบรกิารนะ แต่ตอนนี้ก็ 
ไม่เยอะขนาดนั้นแล้ว เพราะเร ิ่มมีศูนย์ของมูลนิธิอ่ืนๆ มาแบ่งเบา มาที่นี่เขา
บรกิารเราอย่างดีนะ ตรวจเสร็จแล้วก็ไม่ต้องเสียเงิน เราก็มาวัดความดัน 
ทุกอาทิตย์ ช่วงนี้ความดันก็ปกติดี สุขภาพด้านอ่ืนๆ ก็ดียังไม่มีปัญหาอะไร”

ณัชชารี 
ฉัตรรุ่งเรืองชัย 
อายุ 23 ปี 

วรรณี, เอกรินทร์ ตรีประสิทธิพงศ์ 
อายุ 80 และ 85 ปี 



จากใจทีมงาน
โรงพยาบาลกรุงเทพ

๓
๔ ๐ บทที่  ๓





๔ ๒ บทที่  ๓ จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“ผมเคยไปให้ความรู้ประชาชนที่สวนลุมฯ ประมาณ 2 คร้ัง
ครับ ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เจอคนที่มาออกก�าลังกาย ซึ่งเป็น 
คนที่ใส่ใจสุขภาพ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ เราก็ให้ความรู้
เขาเกี่ยวกับโรคข้อสะโพกเสื่อม โรคข้อเข่าเสื่อม ต้องดูแลยังไง” 

คุณหมอพนธกรได้เล่าถึงความรู้สึกที่ได้ไปพบกับประชาชน
ที่มาออกก�าลังกายที่สวนลุมพินี ซึ่งคุณหมอก็ได้เตรยีมข้อมูล
เกี่ยวกับโรคทางด้านกระดูกและข้อสะโพกไปถ่ายทอดให้กับ 
ทุกคนที่มาฟังอย่างเต็มที่

“โรคที่ผมดูแลมันจะเป็นผลมาจากความเสื่อม ส่วนใหญ่ก็จะ
เป็นกับคนแก่ ผู้สูงอายุ เวลาเราออกไปให้ความรู้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคน
ทีจ่ะป่วยดว้ยโรคนี ้แตก่จ็ะมคีนทีอ่าจจะปวดเขา่ ปวดสะโพกบ้าง 
การดแูลตวัเองส�าหรับผูท้ีเ่จอภาวะแบบน้ีกคื็อ หน่ึง ตอ้งยอมรับ
ตวัเองกอ่นวา่ร่างกายนัน้มคีวามเสือ่มถอย ซึง่เราไมส่ามารถทีจ่ะ
หยุดความเสื่อมได้ ก็เป็นการเสื่อมตามวัย ดังนั้นก็ต้องอยู่กับมัน
ใหไ้ด ้ขอ้สองกค็อื การชะลอความเสือ่ม ป้องกนัไมใ่หเ้สือ่มมากขึน้ 
ก็ต้องออกก�าลังกายให้ถูกต้อง คุมอาหาร คุมน�้าหนัก ลดปัจจัย
เสี่ยงต่างๆ ถึงแม้ว่าเราจะควบคุมเร ื่องอายุไม่ได้ แต่เราสามารถ
ควบคมุสิง่ทีเ่ราควบคมุได ้อยา่งพวกปัจจยัเสีย่งตา่งๆ ไมว่า่จะเป็น 
การดื่มสุรา การสูบบุหร ี่ การทานยาสเตอรอยด์”

การดูแลตัวเอง คือสิ่งที่ต้องเตรยีมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆ นี่คือ 
สิ่งที่คุณหมอย�้า  

“คนที่ยังไม่แก่ก็ต้องออกก�าลังกาย ซึ่งต้องมีท่าที่เหมาะสม 
เพราะการออกก�าลงักายในแตล่ะทา่กส็ง่ผลตอ่ร่างกายไมเ่หมือนกัน 
อย่างคนที่เป็นข้อเข่า ข้อสะโพกเสื่อม ก็ไม่ควรว ิ่ง แต่เป็นการป่ัน
จักรยาน การเดินเร็ว ว่ายน�้า จะดีกว่า”

ส�าหรับผู้สูงอายุก็ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะความเสื่อมถอยของร่างกายก็คือปัจจัยหลักที่
จะท�าให้กระดูกและข้อสะโพกเสื่อมลง และเสี่ยงต่อการหักง่าย 

“คนทีอ่าย ุ50 ปีขึน้ไป กส็ามารถเกดิอาการขอ้เขา่เสือ่มไดแ้ลว้ สงัเกตเบือ้งตน้กคื็อ ปวดเขา่ 
มีเสียงดังในข้อเข่า ก๊อกแก๊กๆ ครดืคราด อักเสบ บวมแดง เป็นมากๆ ก็จะเข่าโก่ง ต้องมีการ
ผา่ตดั เพราะใชช้วีติประจ�าวนัไดไ้มส่ะดวก คนแกก่จ็ะมคีวามเสีย่งทีจ่ะลืน่ลม้ เดนิๆ ไปแลว้ปวดเข่า 
เข่าทรุด ล้มทีเดียวสะโพกจะหักได้เลย เป็นเร ื่องใหญ่เลย” 

ข้อสะโพก ข้อเข่า 
ความเส่ือมที่ต้องระวัง 
นายแพทย์พนธกร พานิชกุล 
ศนูยข์อ้สะโพกและขอ้เขา่กรงุเทพ โรงพยาบาลกรงุเทพ

“รู้สึกดีใจ
นะครับที่ได้เจอ
คนที่มา
ออกก�าลังกาย
ซึ่งเป็นคนที่
ใส่ใจสุขภาพ”



ด้วยหน้าทีค่วามรับผดิชอบของคุณหมอชาติทนง จึงท�าให้คุณหมอไดรั้บเชิญไปพดู
เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจ ซ่ึงบรรยากาศที่ได้สัมผัสนั้นก็
ท�าให้คุณหมอรู้สึกประทับใจกับความสนใจที่ชาวสวนลุมฯ มีให้อย่างคับคั่ง

“บรรยากาศที่ผมสัมผัสได้จากการไปให้ความรู้ประชาชนที่สวนลุมฯ ก็คือ คนที่นั่น
เขาอยู่กันเหมือนเป็นชุมชนของเขาเองเลย แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุ เขาก็จะมี
ปัญหาสขุภาพกนัตามวยั ผมกค็ดิวา่เป็นเร ื่องดทีีม่คีนไปพดู ไปใหค้วามรู้กับเขาในเร ื่อง
การดูแลตัวเอง ย่ิงถ้าเกิดเป็นโรคที่เขาเป็นอยู่แล้ว เขาก็จะย่ิงสนใจ ซึ่งผมเชี่ยวชาญ

ด้านโรคหัวใจ ก็ไปเล่าถึงการป้องกันโรคหัวใจ แต่คนที่มาเขาก็
จะมีค�าถามเกี่ยวกับโรคของตัวเองด้วย ถามในสิ่งที่เขาสงสัย”

ส�าหรับคนที่ก�าลังสงสัยว่าตัวเองจะเสี่ยงต่อการเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจหรอืไม่ วันนี้คุณหมอได้น�าค�าตอบมาฝากกัน

“ขั้นแรกเราก็ต้องมาดูว่ามีปัจจัยอะไรที่ท�าให้เกิดโรคได้บ้าง 
บางอย่างมันติดตัวเรามา ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ 
กรรมพันธุ์ หรอืปัจจัยทางด้านเพศ ก็คือผู้ชายเสี่ยงมากกว่า 
ผู้หญิง แล้วยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากข้ึน อีกปัจจัย
หนึ่งก็คือพฤติกรรม ที่จะท�าให้เกิดโรคพวกนี้ เร ิ่มตั้งแต่ การไม่
ขยับ ไมอ่อกก�าลงักาย อีกพฤติกรรมกคื็อ การรับประทานอาหาร 
ทัง้แคลอรเีกนิ หวานเกนิ เคม็เกนิ โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต ทีจ่ะ 
เปลี่ยนแป้งเป็นน�้าตาล พอกินน�้าตาล กินแป้งมาก มันก็จะไป
เพิม่น�า้ตาลในกระแสเลอืด กจ็ะมโีอกาสเสีย่งในการเป็นเบาหวาน 
การกนิเคม็ กนิรสจดั กจ็ะท�าใหค้วามดนัสงู พอความดนัสงู โรค
พวกนี้ก็ตามมา หรอืว่าไม่ได้กินรสจัด แต่กินเยอะ ก็ท�าให้อ้วน”

เร ื่องสขุภาพ ไมม่คี�าวา่มากเกนิไป ดงันัน้การทีค่ณุเตรยีมตวั 
ดูแลตัวเองอย่างดี ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ป่วย แต่เป็น 
การเตรยีมพร้อมเพื่อสังเกตตัวเองว่ามีความผิดปกติหรอืไม่ 
เพราะถ้าไปพบแพทย์เร็ว ก็สามารถจัดการโรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ 

“อาการโรคหัวใจที่พบได้บ่อยก็คือเจ็บหน้าอก การเจ็บ
หน้าอกก็หมายถึงว่าเส้นเลือดมันตีบไปเยอะแล้ว ถึงได้มีอาการ
แบบนัน้ ดงันัน้ตอ้งสงัเกตอาการแรกเร ิ่มกอ่น กค็อืความเหนือ่ย 
การออกแรงไดน้อ้ยลง คอืไมจ่�าเป็นวา่ตวัเองจะตอ้งมีความเสีย่ง 
การดูแลตัวเองเร ิ่มต้นได้เลย ปัญหาสุขภาพกว่าคร ึ่งมาจาก
พฤติกรรม ถ้าคิดจะดูแลตัวเองไม่ส�าคัญว่าจะเร ิ่มเม่ือไร วันน้ียัง
ไม่สาย ไม่มีตอนไหนที่สายเกินไป เพียงแต่ว่าต้องท�าให้ถูกต้อง 
และต้องท�าให้สม�่าเสมอ ท�าให้พอดีๆ” 

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๔ ๓บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

หลอดเลอืดหวัใจ 
รู้เร็วรักษาได้
นายแพทย์ชาติทนง ยอดวุฒิ
โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ

“ถ้าคิดจะดูแลตัวเองไม่ส�าคัญว่าจะเริ่มเมื่อไร วันนี้ยังไม่สาย
ไม่มีตอนไหนที่สายเกินไป”



๔ ๔ บทที่  ๓ จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“ผมเคยไปออกหน่วยที่สวนลุมฯ ประมาณ 4 คร้ัง เราก็ไปให้ความรู้กับคนที่
เขาไม่ได้มารับบรกิารที่โรงพยาบาล ก็เป็นการตอบแทนสังคมอย่างหนึ่ง ในเชิงของ 
การแพทย์ สิ่งที่เราอยากให้กับคนไข้ก็คือเร ื่องของสุขภาพที่ดี ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่า
จะต้องมารักษากับเรา แต่สิ่งที่เราต้องการท�าก็คือการให้ความรู้ ให้เขาดูแลตัวเอง 
ได ้แลว้กก็ารป้องกนั การทีท่างโรงพยาบาลเลอืกไปสวนลมุฯ กเ็พราะคนทีม่าสวนลมุฯ 
เป็นกลุ่มที่รักสุขภาพ เป็นเหมือนชุมชนที่มีความตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพ แต่ตอนนี ้
ข้อมูลต่างๆ ในโซเชียลมีเดียมันมีเยอะแยะมากเลย สังเกตได้ว่าเวลามีคนมาถาม 
เขาก็ศึกษามาเยอะ ดูมาเยอะ แล้วเกิดความสับสน จากบทบาทของผมที่ได้ตรวจ
คนไขท้ีป่่วยมาแลว้ เรากอ็ยากให้คนอ่ืนรู้ว่าการดูแลตัวเองกอ่นทีจ่ะป่วยควรท�าอยา่งไร  
เราอยากให้เขาได้รับข้อมูลตรงนี้ก่อนที่เขาจะเจ็บป่วยแล้วต้องมาโรงพยาบาล แล้ว
การที่เราไปยังกลุ่มคนที่เขาตั้งใจดูแลสุขภาพอยู่แล้วมันก็น่าจะได้ผลมากขึ้น”

  ด้วยความตั้งใจดังกล่าว คุณหมอจึงตั้งใจน�าความรู้
ด้านกระดูกและข้อไปสื่อสารให้กับคนที่มาออกก�าลังกาย ณ 
สวนลุมพินี ถึงข้อควรระวังต่างๆ

“ในส่วนงานที่ผมท�ามันเกี่ยวข้องกับกระดูกและข้อ มีทั้ง
ความเจ็บป่วยที่เกิดจากข้อเสื่อม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา 
ความเจ็บป่วยทีเ่กดิจากการท�างาน เวลาไปทีส่วนลมุฯ ผมกเ็ลอืก
พูดให้เหมาะกับคนที่มาออกก�าลังกาย ว่าออกก�าลังกายอย่างไร
ให้ถูกต้อง ให้บาดเจ็บน้อย ส่วนหนึ่งที่มาก็จะเป็นคนที่สูงวัย  
ผมก็แนะน�าว่าคนสูงวัยควรดูแลตัวเองอย่างไร”

ส�าหรับใครทีอ่ยากจะดแูลกระดกูอย่างถกูวธีิ คุณหมอกไ็ดใ้ห้
ข้อมูลที่น่าสนใจไว้ดังนี้ 

“การทีก่ระดกูเราจะแขง็แรงไปจนถงึอาย ุ60-70 ไดน้ัน้กต็อ้ง
ท�าตั้งแต่เด็ก ออกก�าลังกายให้เหมาะสม กินอาหารให้เหมาะสม 

 ไม่ใช่อะไรก็ได้ ต้องมีการวางแผน ความเสื่อมก็เป็นการสะสม  
ก็ เหมือนรถยนต์ถ้าเราถนอมดูแล มันก็ทนทานเสื่อมช้าลง กระดูก

ของเรามันจะแข็งแรงด้วยตัวมันเอง แล้วก็แข็งแรงด้วยเอ็น 
กล้ามเน้ือที่อยู่รอบๆ กระดูกก็เหมือนสมุดบัญชีเล่มหนึ่งซึ่ง
เราฝากแคลเซียมตั้งแต่เกิด สะสมไปเร ื่อยๆ สมุดบัญชีนี้มันจะ
เต็ม ยอดมันจะสูงสุดที่อายุ 35 แต่ความหนาแน่นของกระดูก 
แต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับว่าจะสะสมได้มากแค่ไหน ถ้าก่อน 
35 เราไม่ได้สนใจสะสม พอหลัง 35 ก็มีแต่จ่ายออกแล้ว”

มวลกระดูก
กับบัญชีเงินฝาก 
ความเหมือน
ที่ควรรู้
นายแพทย์สมบัติ โรจน์วิโรจน์ 
ศูนย์กระดูกและข้อกรุงเทพ

“สิ่งที่เราอยากให้กับคนไข้ก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดี
ซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมารักษากับเรา แต่สิ่งที่เราต้องการท�า

ก็คือการให้ความรู้ ให้เขาดูแลตัวเองได้”



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๔ ๕บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

รักษาโรค
ด้วยการออกก�าลัง
นายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อ�านวยการอาวุโส 
สถาบนัเวชศาสตร์การกฬีาและออกก�าลงักายกรงุเทพ 
(ฺBASEM) โรงพยาบาลกรุงเทพ

จากประสบการณ์การเป็นแพทย์ให้กับนักกีฬาทีมชาติมา
อย่างยาวนาน จึงท�าให้นายแพทย์ อี๊ด ลอประยูร ได้ใช้ความรู้
และประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับคนไข้ และคนทั่วไปที่สนใจ
เล่นกีฬา ซึ่งคุณหมอก็ได้ไปพบปะกับประชาชนผู้รักสุขภาพที่
สวนลมุพนิ ีพร้อมๆ กับทมีงานโรงพยาบาลกรุงเทพ ในโครงการ 
“รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” มาแล้ว 

“หนา้ทีข่องผมคือ จะดูแลในส่วนของศนูย ์BASEM โดยศูนย์นี้ 
จะเป็นเร ื่องของ Sport and Exercise เป็นหน่วยที่ดูแลการ
บาดเจ็บจากการออกก�าลังกาย ให้กับทั้งคนทั่วไปและนักกีฬา 
คนที่เขาออกก�าลังกายเป็นประจ�า เมื่อเกิดปัญหาบาดเจ็บ เราก็
จะสามารถบอกได้ว่าความเจ็บปวดที่เกิดจากการออกก�าลังกาย 
ของเขามีสาเหตุมาจากอะไร เพื่อที่จะได้แก้ไขและไม่เป็นอีก ผม
ก็เลยได้ไปให้ความรู้ที่สวนลุมฯ หนึ่งคร้ัง ซึ่งมันก็ท�าให้เราได้ 
ใกล้ชิดคนที่เขามาออกก�าลังกาย เขาก็จะบอกเราว่าเขาอยากรู้
อะไร จะปรกึษาอะไร แค่เขาไม่ได้เจ็บป่วย เหมือนเวลาที่มีคนไข้
มาหาทีโ่รงพยาบาล อยา่งค�าแนะน�าส�าหรับคนทีม่าว ิง่ทีส่วนลมุฯ 
ก็คือ จะว ิ่งอย่างไรไม่ให้บาดเจ็บ ควรจะว ิ่งมากน้อยแค่ไหน 
ส�าหรับคนแต่ละช่วงอายุ รองเท้าที่ใส่ควรเป็นแบบไหน มีโรค
ประจ�าตัวไหม นอกจากนี้เราก็ยังมีบรกิารวัดความดันด้วย” 

นอกจากการเตรยีมตัวให้พร้อมแล้ว การตั้งเป้าหมายและ
ค้นหาแรงจูงใจก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้การออกก�าลังกายประสบความส�าเร็จ 

“การออกก�าลังกายของแต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางคนก็อยากมีสุขภาพที่ดี  
มีชีวติยืนยาว บางคนก็เพื่อลดน�้าหนัก บางคนก็เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ บางคนก็เพื่อเข้าสังคม ได้เจอ 
เพื่อนฝูง คนที่คิดอยากออกก�าลังกาย ก็ให้หาเป้าหมายก่อนว่าอยากออกก�าลังกายไปเพื่ออะไร  
ถ้าอยากลดน�้าหนักก็ให้ตั้งเป้าว่าจะลดเท่าไร แล้วก็ท�าควบคู่ไปกับการกินอาหาร ทุกอย่างเราต้องมี
จดุมุง่หมายชดัเจน ก็จะประสบความส�าเร็จ หรอืให้ดีกม็คีนไปว ิง่ดว้ย กน็า่จะท�าใหม้แีรงจงูใจมากกวา่ 
ขอแค่ให้ได้ออกก�าลังกาย ได้เคลื่อนไหวร่างกายก็พอแล้ว ขอให้เร ิ่มต้นให้ได้ พอเร ิ่มได้แล้วก็จะง่ายขึ้น 
ส่วนใหญ่ก็มักจะบอกว่าไม่มีเวลา แต่ถ้าแบ่งเวลาดีๆ ก็ไม่น่าจะยุ่งยากมาก แล้วคนเดี๋ยวนี้อายุยืน  
ก็ต้องดูแลตัวเองให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ จรงิๆ โรคทุกโรคสามารถป้องกัน
และรักษาได้ด้วยการออกก�าลังกายนะ”

“คนเดี๋ยวนี้
อายุยืน ก็ต้อง

ดูแลตัวเอง
ให้อยู่ได้อย่าง

มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงพา

ตัวเองได้”



๔ ๖

“ผมเคยมีโอกาสไปพูดที่สวนลุมฯ ในเร ื่องการนอน เร ื่องของ
สุขลักษณะการนอนที่ดี ความผิดปกติเกี่ยวกับการนอน ซึ่งการ
ไปพบกบัประชาชนทีส่วนลมุฯ ท�าให้เรารู้สกึว่าคนไทยรักและใสใ่จ
สุขภาพ แต่ทุกคนจะเน้นไปที่เร ื่องการกิน การออกก�าลังกาย 
แตเ่ร ื่องของการนอนยงัไมค่อ่ยมใีครใหค้วามส�าคญั บางคนคดิวา่ 
นอนไม่หลับถ้าถึงจุดที่ทนไม่ไหวก็จะง่วงและหลับไปเอง หรอื
บางคนคิดว่านอนไม่หลับตอนกลางคืน เดี๋ยวกลางวันก็จะง่วง
แล้วก็หลับไปเอง แต่ไม่มีใครที่สนใจจะไปสืบหาว่าเหตุที่นอนไม่
หลับตอนกลางคืน หรอืง่วงในตอนกลางวันมาจากสาเหตุอะไร”

คุณหมอจักรนิได้เล่าถึงความส�าคัญของการนอนหลับ ที่คน
ทัว่ไปอาจจะมองขา้ม ซึง่แทจ้รงิแลว้เป็นสาเหตทุีท่�าใหเ้กดิโรคได้
ไม่แพ้ปัจจัยอ่ืนๆ เลย

“การนอนที่ถูกสุขลักษณะน้ันไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลา 
อย่างเดียว แต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพด้วย ถ้าเป็นผู้ใหญ่ อย่างน้อย
น่าจะนอน 7-8 ชั่วโมง แล้วก็เวลาที่เข้านอนและตื่นนอนก็มี 
ผลต่อร่างกาย การนอนดึกและตื่นสายมากๆ จะท�าให้ร่างกาย 
ไมส่ดชืน่ ถงึแมว้า่จะนอนนานพอ เวลาทีเ่หมาะสมในการเข้านอน
กค็อืประมาณสีทุ่ม่ถงึสีทุ่ม่คร ึ่ง ตืน่ประมาณหกโมงถงึหกโมงคร ึ่ง 
อย่างวันเสาร์-อาทิตย์ก็ไม่ควรเปลี่ยนเวลานอน ควรจะนอน
เหมือนวันท�างาน หลายๆ ท่านคิดว่าเป็นวันหยุด อยากให้รางวัล
ตัวเอง นอนดึกต่ืนสาย แต่มันจะส่งผลต่อร่างกายคือร่างกาย 
ปรับตัวไม่ทัน พอวันจันทร์ก็จะรู้สึกง่วงมากผิดปกติ”

ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการนอนที่คุณหมออยากบอกให้ทุกคน
ตระหนัก ก็คือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ที่กลายเป็นสาเหตุของโรคอ่ืนๆ ได้ในระยะยาว 

“หลายๆ คนอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งภาวะนี้พบได้บ่อยในเพศชาย อาการที่ 
จะพบร่วมก็คืออาการกรน ตื่นมากลางดึก ไอ ส�าลัก ขณะที่นอน เข้าห้องน�้าบ่อย ตื่นมาไม่ค่อย
รู้สึกสดช่ืน ความจ�าระยะยาวลดลงพวกนี้เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ ส่วนหนึ่งก็มาจากน�้าหนักตัว 
ที่เพิ่มขึ้น อายุที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งโครงของใบหน้า เช่น ลิ้นไก่ยาว เพดานปากสูง ลิ้นโต คางเล็ก 
จมกูคด หรอืมตีิง่ในจมกู พวกนีจ้ะท�าใหม้โีอกาสหยดุหายใจขณะนอนหลบั ซึง่มกัจะมอีาการกรน 
ร่วมด้วย แล้วถ้าปล่อยไว้ไม่ท�าการรักษา ผลระยะยาวจะเยอะมาก นอกจากจะท�าให้เพลีย  
จะน�าไปสู่ความดันสูง เบาหวาน กรดไหลย้อน เส้นเลือดในหัวใจตีบ เส้นเลือดในสมองมีปัญหา  
แล้วก็ปัญหาอื่นๆ อีกเยอะ” 

8 ชัว่โมง แหง่คณุภาพ
นายแพทย์จักริน ลบล�า้เลิศ 
ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ

“การไปพบกับ
ประชาชนที่สวนลุมฯ
ท�าให้เรารู้สึกว่าคนไทย
รักและใส่ใจสุขภาพ
แต่ทุกคนจะเน้น
ไปที่เรื่องการกิน
การออกก�าลังกาย
แต่เรื่องของการนอน
ยังไม่ค่อยมีใครให้
ความส�าคัญ”

บทที่  ๓ จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ



มะเร็งเต้านม โรคร้ายที่คร่าชีวติผู้หญิงไทยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งการตรวจเต้านม
เพือ่คน้หาความผดิปกตติัง้แตเ่นิน่ๆ กค็อืการป้องกนัโรคนีไ้ดอ้ยา่งดทีีส่ดุ เหมอืนอยา่ง 
ที่คุณหมอกนกนิตย์ ได้น�าความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่ให้กับประชาชนที่มาใช้บรกิารที่
สวนลุมพินีนั่นเอง

“หมอเคยออกไปให้ความรู้กับประชาชนที่สวนลุมฯ 3 คร้ัง ก็ไปพูดเร ื่องมะเร็ง 
เต้านม ซ่ึงมะเร็งเต้านมนั้นเป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิง คู่คี่มากับมะเร็งปากมดลูก 
แล้วเดี๋ยวนี้พบในผู้หญิงที่อายุน้อยลงเร ื่อยๆ โดยสมัยก่อนจะพบในผู้หญิงอายุเยอะ 
เช่น มากกว่า 50 ปีขึ้นไป หรอืในวัยหมดประจ�าเดือนแล้ว การที่หมอไปพูดก็เพื่อให้
คนทัว่ไปตระหนกัวา่ควรจะตอ้งไปตรวจตัง้แตร่ะยะเร ิ่ม เนือ่งจากเราอยูใ่นระยะเร ิ่มตน้ 

เราตรวจพบเร็วกม็โีอกาสรักษาหาย แตถ่า้ตรวจเจอในระยะทา้ยๆ  
กจ็ะรักษาได้หายยาก กแ็ปลว่ารู้กอ่น วนิิจฉัยได้เร็วกวา่ ท�าการรักษา 
ได้ดีกว่า ก็จะหายเร็วกว่า”

ด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปของสวนลุมพินี จึงท�าให้ 
คุณหมอได้เปลี่ยนบรรยากาศในการท�างาน แล้วก็ได้ถ่ายทอด
ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนที่มาฟัง

“การย้ายตัวเองจากโรงพยาบาลไปสวนลุมฯ นั้น ให้ความ
รู้สึกต่างกันมากเลย อย่างในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็น
คนไข้ที่มีปัญหาแล้ว บางคนมาตรวจสุขภาพก็เจอว่าเป็นมะเร็ง 
ส่วนคนที่สวนลุมฯ เขาเป็นคนที่ไม่ได้ป่วย การที่เราไปพูดก็เพื่อ
ให้เขารู้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะสุขภาพดี แต่เขาก็ควรมาตรวจสุขภาพ
อย่างสม�่าเสมอ เราก็แนะน�าว่าอย่างน้อยก็ตรวจเต้านมด้วย 
ตัวเองก็ได้ ถ้าคล�าแล้วเจอก้อนก็ให้มาพบแพทย์ได้เลย หรอื 
การตรวจดว้ยแมมโมแกรมกบัอัลตราซาวนดก์ค็วรจะท�าในอายทุี่ 
เร็วขึ้น สัก 35-40 ปีก็มาตรวจได้แล้ว”

การออกไปพบปะประชาชนซึ่งเป็นงานที่เพิ่มจากการตรวจ
รักษาคนไข้ที่โรงพยาบาล อาจเป็นการเพิ่มภาระงานที่หนัก 
อยู่แล้วของบุคลากรทางการแพทย์ แต่คุณหมอบอกอย่าง 
หนักแน่นว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่หนักหนาเลยถ้าเทียบกับผลที่ได้รับ

“การที่เราเพิ่มงานอีกนิด จากที่ท�างานในโรงพยาบาล หมอ
ก็ไม่คิดว่ามันหนักหนาอะไรนะ ถ้าการที่หมอออกไปพูดข้างนอก 
แล้วท�าให้คนหนึ่งคนในจ�านวนเป็นร้อยๆ คน หรอืเป็นพันคน
ที่มาว ิ่ง แล้วเขาตระหนัก แล้วมาตรวจสุขภาพ แล้วเขาบังเอิญ
ตรวจเจอในระยะเร ิ่มต้น แล้วมีโอกาสหาย หมอก็รู้สึกว่ามัน 
คุ้มค่ามากๆ ไม่เสียเวลาเลย”

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๔ ๗บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

มะเร็งเต้านม 
รู้ก่อน
มีสิทธิ์หายก่อน
แพทย์หญิงกนกนิตย์ ลิ้มวิภาวีอนันต์
โรงพยาบาลวัฒโนสถ

“การที่เราไปพูดก็เพ่ือให้เขารู้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะสุขภาพดี
แต่เขาก็ควรมาตรวจสุขภาพอย่างสม�่าเสมอ”



“ท�างานโรงพยาบาลกรุงเทพมาประมาณ 26 ปีแล้วค่ะ ตอนสมัยที่มาออกหน่วยนี้ก็สัก  
10 กว่าปีที่แล้ว ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกพอสมควร ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นนโยบายที่มาจากผู้บรหิาร
ระดับสูง ที่จะให้มีทีมงานทางด้านสาธารณสุขมาให้บรกิารกับผู้ที่มาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ 
และใหค้วามรู้เกีย่วกบัสขุภาพ กจ็ะมบีรกิารวดัความดนั รวมถงึการตอบค�าถามทางดา้นสขุภาพ
ต่างๆ ที่ไม่ว่าใครเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรก็สามารถแวะมาถามเราได้ เราก็จะแนะน�าให้เบื้องต้น
ก่อน แล้วแนะน�าให้เขาไปพบแพทย์”

คุณวณิชยาชวนทุกคนนึกภาพไปถึงบรรยากาศเก่าๆ ที่เคยมาออกให้บรกิารกับประชาชน
ที่สวนลุมพินี ซึ่งเธอก็เป็นคนหนึ่งที่ท�างานที่โรงพยาบาลกรุงเทพมาอย่างยาวนาน 

“คือเราก็อยากแนะน�าสิ่งดีๆ ให้กับเขา อย่างสมัยก่อนสวนลุมฯ จะมีผู้สูงอายุเยอะมาก  
แต่เดี๋ยวนี้จะสังเกตเห็นว่ามีคนอายุน้อยลงมาใช้บรกิาร เห็นว่าเทรนด์การออกก�าลังกาย 
เปลี่ยนไปเยอะ บางคนเขาเป็นเกี่ยวกับความดัน เขาก็จะมาวัดตอนก่อนออกก�าลังกาย และ
หลังออกก�าลังกาย เพื่อดูว่าตัวเองความดันเท่าไร มีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร มาติดตาม
ผลสุขภาพตัวเอง นอกจากการวัดความดันแล้ว เราก็มีกิจกรรมอ่ืน เช่น บรกิารเจาะเลือด
ตรวจระดับน�้าตาล มีคุณหมอมาให ้
ความรู้ในด้านตา่งๆ โดยจะหมนุเวยีน
เปลี่ยนกันมา”

นอกจากบรกิารที่เธอได้มอบให ้
กับประชาชนชาวสวนลุมฯ แล้ว 
มิตรภาพก็คือสิ่งที่เธอได้รับกลับมา
ด้วยเช่นกัน 

“คนที่มาตรวจสุขภาพกับเรา
ประจ�ากม็เียอะคะ่ บางคนไมไ่ดแ้คม่า 
วัดความดัน แต่เขาเอาขนมมาฝาก 
แวะมาทักทายพูดคุยกับเรา เหมือน
เป็นคนในครอบครัวไปแล้ว อย่าง
พยาบาลเองก็ต้องผลัดเวรกันมา ไม่
ได้มาบ่อยมาก แต่พอเรากลับมาเจอ
คนที่นี่เขาก็จ�าเราได้ เราก็จ�าเขาได้ 
ถามเราวา่ท�าไมหายไปนาน โดยเฉพาะ
ผูส้งูอายทุีน่ี ่ซึง่มกัจะเป็นคนอารมณ์
ดี เวลาที่เราคุยกับเขา เราไม่ได้ให ้
แคค่วามรู้เร ื่องสุขภาพอย่างเดียว 
เขายังให้ข้อคิดในเร ื่องอื่นๆ กับเรา”

มิตรภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลง
วณิชยา มีศิริ 
หัวหน้าพยาบาล ศูนย์ผิวหนังและความงามกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ

“คนที่มาตรวจ
สุขภาพกับเราประจ�า
ก็มีเยอะค่ะ บางคน

ไม่ได้แค่มาวัด
ความดัน แต่เขาเอา
ขนมมาฝาก แวะมา

ทักทายพูดคุยกับเรา
เหมือนเป็นคน

ในครอบครัวไปแล้ว”

๔ ๘ บทที่  ๓ จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ



“เวลาเราอยู่โรงพยาบาล เราอยู่กับคนป่วย เราก็ต้องดูแล
เขาหลายอย่าง แต่เวลาไปสวนลุมฯ ก็เป็นอีกแบบ คนที่นั่นเขา
จะสนใจ จะเข้ามาหา มาถาม เราก็สนุกกับการอธิบาย เราไปเล่า
เร ื่องกระดูกสันหลัง พอเขาสนใจเร ื่องอื่นด้วย เราก็ไปเร ื่องอื่นต่อ 
แล้วที่สนุกก็เพราะเราไปสอนเขาออกก�าลังกาย มีท่าทางส�าหรับ
ยืดตัว อย่างเวลาเราอยู่โรงพยาบาล เราจะท�าท่าบางท่าไม่ได้ 
เนื่องจากคนไข้เราป่วย เราก็ท�าได้แค่สอน หรอือธิบายตามภาพ 
แตท่ีส่วนลมุฯ เราไดท้�าจรงิ เวลาไปเรากไ็ปชว่ยวดัความดัน ไปให้
ความรู้เร ื่องการดูแลกระดูกสันหลัง ไปกันเป็นทีม มีเกมให้เล่น” 

ดว้ยการท�างานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการดแูลกระดกูสนัหลงัโดยตรง 
เธอจึงพบกับคนไข้ที่ป่วยด้วยอาการเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกปี

“กระดูกสันหลังเป็นกระดูกส�าคัญที่ทุกคนลืม เพราะเรามอง
ไม่เห็น การดูแลตัวเองไม่ต้องมองไปไหนไกลเลย ชีวติประจ�าวัน
ของคนสมัยนี้กลายเป็นสังคมก้มหน้า เดี๋ยวนี้อายุของคนไข้ที่มี
ปัญหาเร ื่องกระดกูสันหลงัก็ต�า่ลง เมือ่ก่อนจะประมาณสามสบิปี 
ขึน้ไป เดีย๋วนีอ้ายสิุบกวา่ ยีสิ่บกวา่ก็เป็นกันแล้ว จากการทีค่นเรา
ไม่ค่อยยืดกล้ามเนื้อ ไม่ค่อยออกก�าลังกาย ขับรถนานๆ พวกนี้มี
ผลหมด เวลาขับรถทางไกล 1-2 ชั่วโมงก็ต้องแวะพัก หรอืนั่งรถ
ที่กระแทกมากๆ ก็ท�าให้กระดูกสันหลังปลิ้นได้ เราต้องรู้ท่านั่งที ่
ถกูตอ้ง ทา่ยนืทีถ่กูตอ้ง บางคนปวดหลงับอ่ย ไมรู้่ท�าไม จรงิๆ แลว้ 
อาจเป็นเพราะทา่ยนืผดิ พอเราสอนคนทีม่าสวนลมุฯ เขาก ็ออ้ งา่ยๆ  
แบบนีน้ีเ่อง บางคนแกแ่ลว้เดนิมากกป็วด เรากแ็นะน�าให้เขาลองไปเดินในน�า้ เพราะในน�า้มแีรงต้าน”

ส�าหรับคนเมืองปัจจุบัน การสังเกตตัวเอง และระมัดระวังไม่ให้ใช้ร่างกายแบบผิดๆ ก็คือ
การป้องกันความผิดปกติของกระดูกสันหลังได้ในขั้นต้น รวมถึงการไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจรักษาอย่างถูกวธิี

“อย่างเวลาเราสอนคนไข้เกี่ยวกับท่ายกที่ถูกต้อง เขาก็จะข�า ก็คือท่านางสาวไทย ยืนตรง 
ย่อขา ยกของหนักไม่เกิน 5 กิโลฯ อย่างพวกกระเป๋า โดยเฉพาะผู้หญิง อะไรก็ใส่ๆ ไว้ใน
กระเป๋า สะพายทุกวันคุณก็ปวด บางคนชาปลายมือ เกิดจากกระดูกคอเสื่อม หรอือาการ 
กระดูกสันหลังคด ที่ผู้หญิงจะเป็นมากกว่าผู้ชาย ซึ่งการซื้อยาแก้ปวดกินเองนั้นก็ไม่ควร เพราะ
ยามันจะมีผลข้างเคียง ก็คือกัดกระเพาะ”

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๔ ๙บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

กระดกูสันหลงั
เพ่ือนแทท้ีต่อ้งดแูล
ธนากานต์ วิบูลย์พันธุ์ 
หัวหน้าพยาบาล สถาบันโรคกระดูกสันหลังกรุงเทพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพ

“ที่สนุกก็เพราะ
เราไปสอนเขา

ออกก�าลังกาย
มีท่าทางส�าหรับยืดตัว 

อย่างเวลาเราอยู่
โรงพยาบาลเราจะท�า

ท่าบางท่าไม่ได้”



๕ ๐

“ปกตผิมเป็นคนทีต่ืน่เชา้ไปออกก�าลงักายอยูแ่ลว้ หรอืบางวนั 
ก็ไปป่ันจักรยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ เวลาเราได้ไปออกก�าลัง
กายตอนเชา้ๆ กท็�าใหส้ดชืน่ อยา่งทีส่วนลมุฯ กจ็ะมอีาหารการกิน 
ขาย จะมีตลาดเล็กๆ อยู่ เวลาเราออกไปให้ความรู้ ได้พบปะผู้คน 
เขาก็จะมาถามข้อสงสัยต่างๆ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในสื่อโซเชียลมีเดีย 
พวกเฟซบุ๊ก ไลน์ ที่แชร์กันมา ก็จะเป็นข้อมูลที่ผิดๆ ถูกๆ เขาก็
จะมาถามวา่อนันีก้นิไดไ้หม อนันีเ้ชือ่ไดไ้หม เราเองกม็หีนา้ทีต่อบ
ในสิ่งที่เป็นความจรงิ คอยให้ข้อมูลที่ถูกต้องมากกว่า” 

เร ื่องอาหารการกินถือว่าเป็นเร ื่องที่ใกล้ตัวคนเรามากที่สุด
เร ื่องหนึง่ การท�าหนา้ทีน่กัโภชนาการของคณุเอกสทิธิ ์จงึตอ้งคอย 
ให้ค�าปรกึษาในข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ที่มาร่วมกจิกรรม โครงการ 
“รวมพลคนกรุงสุขภาพดี” ที่สวนลุมพินีอยู่เสมอ

“อย่างเร ื่องโรคต่างๆ ก็จะมีมาปรกึษาทั้งเร ื่องของเบาหวาน 
ความดนั เร ื่องน�า้หนกัตวั แลว้คนไทยสว่นใหญเ่ดีย๋วนีจ้ะมปัีญหา
ไปทางการกนิหวาน กบักนิเค็ม โดยเฉพาะน�า้ตาลทีม่ากบัอาหาร 
เคร ื่องดื่ม ก็จะท�าให้น�้าหนักตัวขึ้น อย่างเคร ื่องดื่มที่ขายๆ กัน  
ทั้งน�้าชา กาแฟ จะมีปรมิาณน�้าตาลค่อนข้างสูง ก็ต้องระวัง  
อาจจะเลอืกบรโิภคผลติภัณฑ์ทีม่คีวามหวานทดแทนน�า้ตาล หรอื
ที่เป็นแบบน�้าตาลต�่า หวานน้อยก็จะดี เวลากินอาหาร บางคน
จะตดินสิยัปรุงกอ่นชมิ กต็อ้งชมิกอ่น แลว้คอ่ยคดิวา่จะปรุงไหม”   

กอ่นจะจากกนั คุณเอกสทิธ์ิกไ็ด้ย�า้ถงึความส�าคัญของการกิน 
อย่างถูกต้อง และข้อควรระวังในการพิจารณาข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ จากโลกออนไลน์

“การกินนั้นมีผลต่อร่างกาย 70-80 เปอร์เซ็นต์เลยครับ  
คนเราตอ้งกนิเพ่ือด�ารงชวีติ เพ่ือเอาสารอาหารและพลงังานไปใชใ้นร่างกาย ถา้กนิมากไป 
ก็อ้วน ถ้ากินน้อยไปสารอาหารที่ได้รับก็ไม่เพียงพอ หน้าที่ของเราก็คือให้ค�าแนะน�าเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรค ส่วนข้อมูลที่ส่งต่อๆ กันมาทางโซเชียลมีเดีย เร ื่องของอาหารการกิน 
ทีช่่วยรักษาโรค ใหต้ระหนกัไวก้อ่นเลยวา่ขอ้มลูเหลา่นีไ้มจ่รงิ จนกวา่จะหาขอ้มลูมายนืยนั
ได้ ง่ายที่สุดก็คือถามจากผู้เชี่ยวชาญตามโรงพยาบาล หาข้อมูลจากงานวจิัย แต่ถ้าเป็น
โฆษณาขายของก็ต้องระวังไว้ก่อน เพราะเขาอยากขายของ ควรจะติดตามข้อมูลจาก 
ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า หรอืเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาให้หมอดูก็ได้”

หวาน เคม็ ทอด
ภยัรา้ยใกลต้วั
เอกสิทธิ์ จิตธรรม 
นักโภชนาการ โรงพยาบาลกรุงเทพ

บทที่  ๓ จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“คนเราต้องกินเพ่ือ
ด�ารงชีวิต เพ่ือเอา
สารอาหารและพลังงาน
ไปใช้ในร่างกาย ถ้ากิน
มากไปก็อ้วน ถ้ากินน้อยไป
สารอาหารที่ได้รับก็ไม่
เพียงพอ หน้าที่ของเรา
ก็คือให้ค�าแนะน�าเพ่ือ
ป้องกันการเกิดโรค”



“เรามีโอกาสไปให้ความรู้ประชาชนที่สวนลุมฯ ในฐานะของทีมสหวชิาชีพ การได้
ออกไปข้างนอกก็ท�าให้เรารู้สึกดี ได้ออกไปเจอกับคนอีกกลุ่ม ซ่ึงอาจจะเป็นผู้ที่เคยใช้
บรกิารของโรงพยาบาลกรุงเทพ และคนที่ไม่เคยใช้บรกิารของเรา ไม่รู้จักเรามาก่อน 
เราก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ อย่างเราเป็นเภสัชกร ก็จะให้ความรู้เร ื่องยา
เป็นหลัก เวลาไปที่สวนลุมช่วงเช้า ก็จะเจอกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ เป็นอากงอาม่า
ที่มาออกก�าลังกาย เวลาเราไปให้ความรู้ เราก็จะไปพูดบนเวทีสั้นๆ แล้วพอลงมาก็จะ
มีคนมาถามค�าถามเกี่ยวกับยาที่เขาใช้อยู่ว่าโอเคไหม ต้องกินต่อเนื่องนานแค่ไหน ต้อง
ระมัดระวังอะไรบ้าง”

สิ่งที่ควรตระหนักในการใช้ยา คุณมัณฑนาพรอยากจะบอก
กับประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังก็คือ

“ปัญหาของการใช้ยาที่เราเคยเจอมาก็อย่างเช่น บางคน
เวลาไมส่บายแตไ่มอ่ยากใชย้าเลย การท�าแบบนัน้มนัท�าใหอ้าการ 
แย่ลง บางคนคิดว่าการกินยาเยอะท�าให้ตับไตพัง เราก็จะ
อธิบายให้เขาฟังว่าการเจ็บป่วยก็จ�าเป็นต้องใช้ยาในการรักษา 
ซึ่งก็เป็นการใช้ยาในระยะเวลาสั้นๆ มีแพทย์ เภสัชกรดูแลอย่าง 
ต่อเนื่อง ก็จะปลอดภัย”

ความเจ็บป่วยถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เร ื่องน่าตกใจ 
แต่เมื่อเจ็บป่วยแล้ว ก็ควรจะต้องไปพบแพทย์เพื่อวนิิจฉัยอย่าง
ถกูตอ้ง ซึง่การรับประทานยาใหถ้กูวธิกีเ็ป็นเร ื่องส�าคญัไมแ่พก้นั

“การออกก�าลังกายก็จะท�าให้ร่างกายแข็งแรง แต่เวลา
เกิดการเจ็บป่วย ยังไงก็อยากให้มารักษาตัวที่โรงพยาบาล มี
การกินยาที่สั่งโดยแพทย์ ถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกับ
เภสัชกรได้ตลอดเวลา อย่างบางคนเป็นโรคประจ�าตัว ต้องกิน
ยานานๆ อย่างเช่น เบาหวาน ความดัน คนไข้ก็จะเบื่อ ส�าหรับ
กรณีอย่างนี้เราจะแนะน�ากับคนไข้และญาติว่า โรคพวกนี้ถ้าไม่
กินยาสม�่าเสมอ มันจะท�าให้ควบคุมโรคเหล่านี้ไม่ได้ แล้วภัยแฝง
ที่ซ่อนตัวอยู่ก็จะตามมา ซ่ึงอันตรายมาก”

สุดท้ายนี้ เภสัชกรคนเก่งก็ได้ฝากความรู้สึกที่ได้ไปพบกับ
ประชาชนชาวสวนลุมฯ เอาไว้ว่า

“ถ้าได้มีโอกาสไปออกหน่วยที่สวนลุมฯ ก็อยากไปอีก เพราะ
ว่าเราได้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ ได้ช่วยไขปัญหา  
ช่วยปลดล็อกความสงสัยของคนที่มาออกก�าลังกายที่นั่น รู้สึก
ภูมิใจนะคะเวลาที่เราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ ทุกรอยยิ้ม  
ทุกค�าขอบคุณจะประทับอยู่ในใจเราเสมอ”

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๕ ๑บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

กินยาแต่พอดี 
ชีวีจะปลอดภัย
มัณฑนาพร สุนทรสุธีร์ 
เภสัชกร โรงพยาบาลกรุงเทพ

“รู้สึกภูมิใจนะคะเวลาที่เราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ 
ทุกรอยยิ้ม ทุกค�าขอบคุณจะประทับอยู่ในใจเราเสมอ”



๕ ๒ บทที่  ๓ จากใจทีมงาน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“เคยไปออกหน่วยที่สวนลุมฯ เหมือนกันค่ะ ไปให้ความรู้
ด้านกายภาพบ�าบัด ซึ่งแนวคิดในการออกไปให้ความรู้นอก 
โรงพยาบาล โดยเฉพาะที่สวนลุมฯ ซึ่งมีผู้สูงอายุมาออกก�าลัง
กายเยอะ เราก็ต้องการให้ผู้สูงอายุเขาสามารถดูแลตัวเองได ้
มากขึ้น โดยเราจะขอเรยีกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า Active Aging 
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังสามารถท�ากิจวัตรประจ�าวันได้ เราก็
จะเข้าไปหาเขาในฐานะโค้ช เพื่อไปบอกเขาว่าเขาควรส่งเสรมิ 
สุขภาพด้านต่างๆ อย่างไรบ้าง ส�าหรับผู้สูงอายุเหล่านี้ สิ่งที่เรา
ท�าได้ก็คือการไปพัฒนาคุณภาพชีวติให้กับเขา เพราะว่าคนเรา
เมื่ออายุมากขึ้น ศักยภาพของร่างกายก็จะลดลง หน้าที่ของเรา
ก็คือไปช่วยพัฒนาความสามารถให้เขา ซึ่งศักยภาพตรงน้ีของ
โรงพยาบาลกรุงเทพก็มีพร้อมอยู่แล้ว เราก็เพียงแต่ย้ายจากใน
โรงพยาบาลไปยังชุมชนสวนลุมฯ”

ในฐานะนักกายภาพบ�าบัด การไปพบกับประชาชนที่
สวนลุมพินี ก็หมายถึงการน�าความรู้มอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการหกล้ม
มากที่สุด

“เวลาเจอผูส้งูอายุ เขากเ็ขา้มาถามว่าจะดูแลตัวเองยังไง ตอ้ง
ออกก�าลังกายแบบไหน ถึงแม้ว่าเขาจะยังสามารถท�ากิจกรรม
ได้ มาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ ได้ แต่ก�าลังกล้ามเนื้อเขาก็ไม ่
เหมอืนเดมิ ดงันัน้ความเสีย่งของเขาทีเ่รามองเหน็กค็อื ความเสีย่ง 
ต่อการล้ม สภาพแวดล้อมเดิมๆ ที่เคยอยู่ที่บ้านมันอาจจะไม่
เหมาะสมแล้ว เราก็จะเข้าไปสอนให้เขาตระหนักว่าจะดูแลตัวเอง

อย่างไรไม่ให้ล้ม เราก็มีการจ�าลองเหตุการณ์ให้เขานึกภาพออกว่าจะเป็นอย่างไร พูดง่ายๆ 
ก็เหมือนกับเราไปสร้างภูมิคุ้มกันให้เขา ภูมิคุ้มกันในที่นี้ก็หมายถึงว่า ในสถานการณ์ไหน 
มันจะท�าให้ความเสี่ยงต่อการล้มเกิดขึ้น เพราะถ้าล้มแล้วคือเจ็บยาวเลย”

ถึงแม้ว่าเธอจะท�างานในโรงพยาบาลเป็นประจ�า แต่การได้ออกไปพบปะกับกลุ่มคน 
ออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ เธอก็มองว่าเป็นงานที่เป็นประโยชน์อย่างมากด้วยเช่นกัน

“การที่โรงพยาบาลได้ออกไปให้ความรู้ มีบรกิารตรวจสุขภาพ ก็ถือว่าเป็นเร ื่องดีมาก 
เพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าสุขภาพตัวเองเป็นอย่างไร เราก็จะไม่รู้ว่าจะต้องดูแลตัวเองอย่างไร  
พอเราทราบว่าตัวเองมีสุขภาพอย่างไร พยาบาลและคุณหมอก็จะให้ค�าแนะน�าได้ถูกต้อง”

สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้คนสูงวัย
ณรัฐกร อิ่มใจจิตต์
นักกายภาพบ�าบัด โรงพยาบาลกรุงเทพ

“คนเราเมื่ออายุมากขึ้น
ศักยภาพของร่างกาย
ก็จะลดลง หน้าที่
ของเราก็คือไปช่วย
พัฒนาความสามารถ
ให้เขา ซึ่งศักยภาพ
ตรงนี้ของโรงพยาบาล
กรุงเทพก็มีพร้อม
อยู่แล้ว”
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สติบวกความรู้ กู้ชีพยามฉุกเฉิน
ทัศนวรรณ กมลศักดิ์พิทักษ์  
พยาบาลแผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“การทีท่างโรงพยาบาลออกไปตรวจสุขภาพและใหค้วามรู้กบัประชาชนทีส่วนลมุฯ ไมใ่ช่
แคเ่ป็นการไปสร้างความสมัพนัธก์บัลกูคา้ แตเ่ราตอ้งการท�าประโยชน์ให้กบัประชาชนทัว่ไป
ทีย่งัขาดความรู้ในเร ื่องของการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ แลว้กก็ารป๊ัมหัวใจกูช้พี ซ่ึงแพทย์กบั 
พยาบาลสามารถท�าไดอ้ยูแ่ลว้ แตเ่วลาทีเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ สว่นใหญค่นทีพ่บเห็นกจ็ะเป็นบคุคล
ทั่วไป ถ้าเขามีความรู้ในเร ื่องของการประเมินเบื้องต้น การขอความช่วยเหลือ การใช้เคร ื่อง
กระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และการป๊ัมหัวใจด้วยมือเปล่า ก็จะเป็นการช่วยฟ้ืนคืนชีพที่จะ
ท�าได้ต้ังแต่แรกโดยไม่ต้องรอทีมแพทย์กับพยาบาล”   

จากประสบการณ์การเป็นพยาบาลแผนกฉุกเฉินมายี่สิบกว่าปี ท�าให้คุณทัศนวรรณ 
กลายเป็นวทิยากรที่ให้ความรู้ด้านการกู้ชีพฉุกเฉินมือฉมังคนหนึ่ง

“เราเน้นการให้ความรู้ที่ท�าให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายแล้วน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ 
นอกจากนี้เขาก็ได้ความสนุกสนานด้วย เราพยายามท�าให้เขาเข้าใจว่าการปฐมพยาบาล
นั้นเป็นเร ื่องง่าย หากเกิดเหตุไม่คาดฝัน ก็สามารถช่วยเหลือคนอ่ืนได้ หลักทั่วๆ ไปในการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก็คือ ต้องประเมนิสถานการณก์อ่นวา่ปลอดภยัพอทีจ่ะเขา้ไปชว่ยไหม 
หากประเมินแล้วว่าผู้ป่วยหมดสติ ไม่หายใจ เราจะต้องขอความช่วยเหลือก่อน โดยเรยีก 
รถพยาบาลที่เบอร์ 1669 ถ้าคนไข้หมดสติ ไม่หายใจ เราจะต้องท�า CPR โดยการใช้มือ
ป๊ัมหัวใจ เพื่อให้เลือดออกไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย ย่ิงถ้ามีคนใช้เคร ื่องกระตุกไฟฟ้า
หัวใจอัตโนมัติเป็น แล้วมีเคร ื่องอยู่ใกล้ๆ 
ก็จะยิ่งสามารถช่วยชีวติคนได้มากขึ้น” 

และด้วยความรู้ที่ เธอถ่ายทอดไป  
จึงท�าให้บุคลากรที่อยู่ภายในสวนลุมพินี 
สามารถช่วยชีวติคนได้อย่างทันท่วงที

“ตอนท่ีเราไปสอนทีส่วนลุมฯ เรามหุ่ีน
จ�าลองให้คนได้ลองป๊ัมหัวใจ เขาก็ท�าได้
ทาง รปภ. ของสวนลุมฯ ก็ได้เรยีนกับเรา 
เขากเ็คยเจอเหตกุารณค์นหมดสต ิก็รู้เลย
วา่เหมอืนกบัทีเ่คยเรยีนมา เขากโ็ทรเรยีก
รถพยาบาล แล้วก็ป๊ัมหัวใจ รถพยาบาล
ก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพราะว่า
ใกล้สวนลุมฯ ที่สุด ซึ่งความคาดหวังของ
เราก็คือ อยากให้ใครก็ได้ที่เป็นประชาชน
ทั่วไปเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้ป่วยตั้งแต่
เร ิ่มแรก จะท�าให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืน
สู่ครอบครัวได้อย่างปลอดภัย”  

“ความคาดหวัง
ของเราก็คือ

อยากให้ใครก็ได้
ที่เป็นประชาชนทั่วไป 

เข้าใจว่าการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มแรก 

จะท�าให้ผู้ป่วยสามารถ
กลับคืนสู่ครอบครัว
ได้อย่างปลอดภัย”
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จากซอยศูนย์วิจัย
สู่สวนลุมพินี คุณไชยาสิทธิ์ เล่าถึงงานที่ เขาท�า ทั้งที่แผนกฉุกเฉิน 

โรงพยาบาลกรุงเทพ และการไปออกให้บรกิารที่สวนลุมพินี  
ซึ่งเป็นงานที่เขาภูมิใจมาโดยตลอด

“การท�างานฉุกเฉินเราต้องสแตนด์บายตลอดเวลา เพื่อที่มี
คนเรยีกเข้ามาเราก็ต้องออกไปได้ทันที ปกติอย่างน้อยเลยก็จะ
มีวันละหนึ่งคร้ัง อย่างวันที่เราไปเข้าเวรที่สวนลุมฯ เราก็ไปช่วย
เขาจัดคิว อ�านวยความสะดวก เคสที่เป็นอุบัติเหตุก็มีบ้าง เช่น 
ว ิ่งแล้วหกล้ม ศีรษะแตก เป็นลมหมดสติ โดยทาง รปภ. เขาก็
จะคุยผ่านทางวทิยุ แล้วให้ รปภ. ตรงจุดใกล้เคียงมาตามเรา 
เคสที่หนักก็ต้องมีการท�า CPR แล้วก็น�าส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ”

การท�างานในอาชีพนี้ คือสิ่งที่เขาภูมิใจ นี่คือสิ่งที่เขาบอก
อย่างชัดเจน

“อาชพีน้ีท�าให้เราไดช้ว่ยชวีติคน แลว้การทีเ่ราไดไ้ปใหบ้รกิาร
นอกสถานที่ก็เป็นเร ื่องที่ดี เพราะเราอาจจะได้ช่วยชีวติคน จะแค่
คนเดียวกถ็อืว่าคุ้มค่าครับ บรรยากาศทีส่วนลมุฯ กอ็บอุ่น ทกุคน 
ก็ย้ิมแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตร การที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
มาท�ากิจกรรมนี้ ก็ถือว่าเป็นการคืนก�าไรให้สังคม ซึ่งมีไม่ก่ี 
โรงพยาบาลที่ท�าได้แบบนี้”

ไชยาสิทธิ์ ศรีวรนันท์ 
พนักงานขับรถฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพ

“อาชีพนี้ท�าให้เราได้ช่วยชีวิตคน
แล้วการที่เราได้ไปให้บริการ
นอกสถานที่ก็เป็นเรื่องที่ดี
เพราะเราอาจจะได้ช่วยชีวิตคน
จะแค่คนเดียวก็ถือว่าคุ้มค่าครับ”



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๕ ๕บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

“ปกติผมท�างานที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ท�าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
เวลาที่โรงพยาบาลมีไปออกหน่วยตรวจคนไข้ที่สวนลุมฯ ผมก็ไปช่วย  
จัดคิว ช่วยอ�านวยความสะดวก ถ้ามีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ 
ผมก็ช่วยเคลื่อนย้าย ซึ่งหลักการก็คือ ต้องดูความปลอดภัยของทั้งผู้ป่วย
และของตัวเอง เราต้องใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง อย่างปลอดภัย ไม่ให้มี
การบาดเจ็บเพิ่มเติม”

คุณธรรมนูญก็ได้บอกอีกด้วยว่าบรกิารออกตรวจสุขภาพของ 
โรงพยาบาลที่สวนลุมพินี ถือเป็นเร ื่องที่ดีมากในสายตาของเขา

“เวลาไปท�างานที่สวนลุมฯ ก็เหมือนกับได้เปลี่ยนบรรยากาศ ก็รู้สึกด ี
ซึ่งการดูแลสุขภาพ การออกก�าลังกายก็ถือเป็นเร ื่องส�าคัญ การที ่
โรงพยาบาลมาให้บรกิารกับคนที่มาออกก�าลังกายที่สวนลุมฯ ก็ถือว่าเป็น
เร ื่องทีด่มีากครับ คนทีม่าสวนลุมฯ กน็า่จะเป็นคนรักสขุภาพ เขากน็า่จะรู้จกั
ตัวเองในระดับหนึ่ง การที่มีพยาบาลคอยบรกิารชั่งน�้าหนัก วัดความดัน 
ให้ ก็น่าจะท�าให้เขารู้ข้อมูลของตัวเองได้ละเอียดขึ้น แล้วก็ไปต่อยอดได้อีก”

สยาม ชุ่มอารมณ์ 
พนักงานขับรถฉุกเฉิน 
โรงพยาบาลกรุงเทพ

ธรรมนูญ หาญกล้า
เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลกรุงเทพ

“การขับรถฉุกเฉิน คือถึงแม้คุณจะขับรถ 
ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะขับรถฉุกเฉินได้ 
ต้องมีการอบรมการปฏิบัติ เวชกรฉุกเฉิน  
หรอื EMT-B 110 ชั่วโมง เพื่อที่เราจะสามารถ 
ท�างานร่วมกบัแพทย ์พยาบาล การเคลือ่นยา้ย
ต้องท�ายังไง เราต้องรู้ เราต้องท�าได้ทุกอย่าง”

ด้วยประสบการณ์การขับรถฉุกเฉินมา
เป็นสบิปี คณุสยามจงึเตม็ใจทีจ่ะไปประจ�าการ
เพ่ือรองรับเหตุฉุกเฉินที่สวนลุมพินีอย่าง
สม�่าเสมอ เพราะเขารู้ดีว่าเหตุร้ายนั้นเกิดขึ้น 
ได้เสมอ

“การที่ได้มาสแตนด์บายที่สวนลุมฯ มันก็ 
เหมือนกับเราได้ช่วยสังคมไปในตัว เวลามี 
คนไข้มีคนได้ รับบาดเจ็บ เราก็สามารถ 
ช่วยเหลือได้ อย่างที่สวนลุมฯ ก็จะมีทั้ง 
อุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ว ิ่งแล้วล้ม ส่วนมากก็
จะเป็นคนแก ่ ผูส้งูอายุ เรากช็ว่ยดแูลเบ้ืองตน้ 
แล้วก็พาน�าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ก็คือ
โรงพยาบาลจุฬาฯ ส่วนที่เคยเจอหนักสุดก็จะ 
เกี่ยวกับหัวใจ โดยได้ท�าการช่วยเหลือเบื้องต้น 
และโทรปรกึษาแพทย์ว่าความดันคนไข้เท่านี้
จะสามารถเคลื่อนย้ายได้ไหม ซึ่งเคสนี้เราพา
มาโรงพยาบาลกรุงเทพ เพราะเขาเป็นคนไข้ที่
มีประวัติกับเราอยู่แล้ว แล้วลูกชายเขามาพอดี 
ก็เลยมียาอมใต้ลิ้น ช่วยละลายลิ่มเลือดได้”

“การที่เราได้มาสแตนด์บายที่สวนลุมฯ
มันก็เหมือนกับเราได้ช่วยสังคมไปในตัว

เวลามีคนไข้ มีคนได้รับบาดเจ็บ
เราก็สามารถช่วยเหลือได้”





กิจกรรม SD
ปี 2559

๔
๕ ๗บทที่  ๔



๕ ๘ บทที่  ๔ กิจกรรม SD ปี 2559

โรงพยาบาลกรุงเทพได้จัดต้ัง มูลนิธิโรงพยาบาล
กรุงเทพขึน้มาเมือ่ปี 2527 โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่อนเุคราะห์ 
ผู้ป่วยยากไร้ ให้มีโอกาสได้รับการรักษาที่ดี ต่อมาในปี 
2539 มลูนธิโิรงพยาบาลกรุงเทพได้รับอนุญาตให้เปลีย่นช่ือ 
เป็น มูลนิธิเวชดุสิต และได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับบางข้อ 
ของมูลนิธิเพื่อขยายขอบเขตการช่วยเหลือให้กว้างขวาง 
ครอบคลมุทัว่ประเทศ และเป็นพระกรุณาธคิณุตอ่มลูนธิฯิ อยา่ง
ใหญห่ลวงที ่สมเด็จพระเจา้พีน่างเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณวิฒันา  
กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ ทรงรับมลูนิธเิวชดุสิต ไว้ใน 
พระอุปถมัภเ์มือ่วนัที ่16 เมษายน 2549

 
มูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้ด�าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ

สงัคมอย่างตอ่เนือ่ง เชน่ โครงการชว่ยเหลอืดา้นการแพทย์ 
และสาธารณสุขรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือ
ด้านเวชภัณฑ์และเคร ื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ 
สถานพยาบาลต่างจังหวัดที่ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ 
การสนับสนุนงานวจิัยทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
โครงการชว่ยเหลอืแกเ่ด็กออ่นในสลมั เดก็ยากไร้ คนพกิาร 
โครงการ Green Health Care & Share ในการสง่ตอ่ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์มือหนึ่งและมือสองให้แก่ผู้ป่วย 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งล่าสุดมูลนิธิเวชดุสิตฯ ได้รเิร ิ่ม  
โครงการ ‘ความฝันไมม่วัีนพกิาร’ ขึน้ เพือ่สร้างโอกาสใหน้อ้งๆ  
ผู้พิการไดเ้ดนิตามความฝันอยา่งไมม่ข้ีอจ�ากัด และยงัด�าเนิน
โครงการมาอย่างตอ่เนือ่ง

มูลนิธิเวชดุสิตฯ บริจาคส่ิงของจ�าเป็น อุปกรณ์ส่งเสริม
การศึกษาให้กับสถานศึกษาและ
สถานสงเคราะห์เด็ก

บริจาคส่ิงของจ�าเป็นส�าหรับสถานศึกษา
และสถานดูแลเด็ก



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๕ ๙บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

Green Health Care & Share
โครงการส่งต่ออุปกรณ์ทางการแพทย์มือหนึ่ง 

และมือสองให้แก่ผู้ ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่ว
ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ป่วยยากไร้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น



๖ ๐ บทที่  ๔ กิจกรรม SD ปี 2559

ตรวจสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพฟนั
ให้กับเด็กด้อยโอกาส
ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน
ในสลมั ในพระอปุถมัภ์
สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ
เจ้าฟา้กัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๖ ๑บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

Unlimited Dreams
ความฝันไม่มีวันพิการ
เดอะฮีโร่ ปี 2

เพื่อเปิดประตูโอกาสให้น้องผู้พิการสร้าง 
“ความฝัน” ที่ไม่มีข้อจ�ากัดเพื่อสามารถเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพ และได้รับการยอมรับ
และการมีส่วนร่วมในสังคม

เพราะเรารู้ว่าหากฉีกค�าว่า “คน” ออกจาก 
ค�าว่า “พิการ” แล้วคนทุกคนก็มีความฝัน
เหมือนกันได้



๖ ๒ บทที่  ๔ กิจกรรม SD ปี 2559

เน่ืองด้วยทางโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้เห็นถึงความ
ส�าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันยังมีเด็กอีกมาก
ที่ยังขาดแคลนทั้งเร ื่องของสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
และสุขอนามัยที่ดี ทางโรงพยาบาลจึงจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับสุขลักษณะพื้นฐานให้แก่นักเรยีน เช่น มอบชุด
ปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ�าบ้าน ตลอดจนการให้ 
ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะ
เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรยีนและชุมชน และ
จะเป็นการส่งเสรมิความสัมพันธ์ของพนักงานในกลุ่ม 
โรงพยาบาลกรุงเทพให้ได้ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

รูปแบบของกิจกรรมในโครงการ “เติมฝัน ปันย้ิม อิ่มบุญ” แบ่งเป็นกิจกรรม
จิตอาสา 3 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมซ่อม (ซ่อมแซมสถานศึกษา) ทาสีตกแต่ง
ห้องเรยีนที่ทรุดโทรม ซ่อมแซมอ่างล้างมือและห้องสุขา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น  
2. กจิกรรมสร้าง (สร้างสขุภาพอนามยั) ปรับปรุงห้องพยาบาล มอบตูย้าพร้อมยา
สามญัประจ�าบา้น มอบอุปกรณ์กฬีาเสรมิสขุภาพให้แกนั่กเรยีน เพ่ือเป็นประโยชน์
แก่น้องๆ ในด้านสุขอนามัยที่ดี 3. กิจกรรมเสรมิ (เสรมิความรู้ให้ชุมชน) กิจกรรม
ให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นแก่นักเรยีนและคนในชุมชน อาทิ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การส�าลักอาหาร การปฐมพยาบาลคนจมน�้า  
การรักษาแผลน�้าร้อนลวก การแปรงฟันอย่างถูกวธีิ ฯลฯ   

โครงการเติมฝัน 
ปันยิ้ม อิ่มบุญ 



รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๖ ๓บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

โรงเรียนบ้านท่าลาว 
อ�าเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง 
อ�าเภอก�าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม



๖ ๔ บทที่  ๔

นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ ผู้อ�านวยการอาวุโสด้านการสื่อสาร  
บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดกิจกรรม  
“ชาวซอยศนูยว์จิยัร่วมใจ สานสมัพนัธ ์สูส่ขุภาพดกีบัโรงพยาบาลกรุงเทพ”  
เพื่อพบปะสังสรรค์ พร้อมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ด้วยการท�าที่แขวนผ้า 
เช็ดมือแบบ DIY ตามความชอบของแต่ละบุคคล นอกจากนี้เพื่อนบ้าน 
ซอยศนูยว์จิยักวา่ 50 ทา่น ยงัไดฟั้งเคลด็ลบัและฝึกปฏบิตักิารออกก�าลงั- 
กายที่ถูกต้อง โดยนักกายภาพบ�าบัด และนักกิจกรรมบ�าบัด จากศูนย์
เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูกรุงเทพ รวมถึงรับบรกิารตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่  
ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจดัชนีมวลกายด้วยเคร ื่อง Inbody และฉีด
วคัซีนไขห้วดัใหญส่ายพนัธ์ุใหม ่โดยทมีพยาบาล และทมี BASEM อกีทัง้ยงั 
ร่วมพูดคุยและรับฟังค�าชี้แจงเร ื่องการก่อสร้างอาคารที่ก�าลังจะเกิดขึ้น

เป็นนโยบายของทางโรงพยาบาล ที่จะมีการจัด
กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของ 
โรงพยาบาลกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบซอยศูนย์วจิัย 
ซึ่งเป็นที่ต้ังของโรงพยาบาลมานานกว่า 45 ปี โดยทาง
โรงพยาบาลจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับชาว
ชุมชน ไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้ทางการแพทย์ การจัด
กจิกรรมสนัทนาการ หรอืการแจ้งข่าวจากโรงพยาบาลทีม่ี
ความเกี่ยวข้องกับชาวชุมชน เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงพยาบาลและชาวชุมชนซอยศูนย์วจิัยต่อไป

กิจกรรม 
เพ่ือนบ้านสัมพันธ์
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โรงพยาบาลกรุงเทพ เชิญเพื่อนบ้านในซอยศูนย์วจิัย มาร่วมท�า
กิจกรรมพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมรับฟัง 
และฝึกปฎิบัติ การช่วยเหลือชีวติฉุกเฉิน (CPR) โดยได้รับเกียรติจาก 
พันต�ารวจโทหญิงแจ่มจันทร์ เหลืองสนิท ที่ปรกึษาประธานคณะ 
ผู้บรหิาร โรงพยาบาลกรุงเทพ มาร่วมเชิญชวนเพื่อนบ้านซอยศูนย์วจิัย
กว่า 48 ท่าน รับฟัง และฝึกปฎิบัติ “การช่วยเหลือชีวติฉุกเฉิน (CPR) 
โดยทมีพยาบาล จากศูนย์อุบติัเหตุและฉุกเฉินกรุงเทพ รวมถึงรับบรกิาร
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดความหนา
แน่นของกระดูก (Bone Dens)  

รายงานความยั่ งยืนขององค์กร 2559 ๖ ๕บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) 

พฤศจิกายน 2559





รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development 
Report) ประจ�าปี 2559 ฉบับนี้ เรยีบเรยีงขึ้นด้วยความตั้งใจให้
เป็นสื่อกลางถ่ายทอดเจตนารมณ์ของ บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ 
จ�ากัด (มหาชน) และโรงพยาบาลในเครอืฯ ซึ่งมุ่งมั่นก้าวเดินบน 
เส้นทางแห่งบรกิารด้านสุขภาพ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ตลอดช่วงวัยแห่งการเติบโตจนก้าวสู่ปีที่ 45

บรษิัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่
จะประกอบธุรกจิดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ให้บรกิารทีม่คีณุภาพ
มาตรฐานในระดับสากล และตระหนักมาโดยตลอดว่า เราและสังคม
ลว้นเกือ้กลูกนั มอิาจจะอยู่ไดโ้ดยล�าพงัดว้ยตนเอง ตลอดระยะเวลากวา่ 
45 ปี บรษิัทมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน 
การเรยีนรู้ เพื่อเกิดเป็นเครอืข่ายสุขภาพที่เข้มแข็งและครอบคลุม

แมใ้นชว่งปีทีผ่า่นมา ประเทศไทยจะประสบกบัมรสมุคร้ังยิง่ใหญ่  
มีความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับสังคมและบ้านเมือง 
แต่เรายังยืนหยัดที่จะด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดประโยชน ์
กับสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ หรอืสิ่งแวดล้อมตลอดไป 

บันทึกจากใจ
บริษัท กรุงเทพดุสิต
เวชการ จ�ากดั (มหาชน)



รายชื่อคณะท�างาน
1. นายแพทย์พงศกร จินดาวัฒนะ
2. คุณศิรพิร ศรสีันต์
3. คุณปานฤทัย คงยิ้มละมัย
4. คุณผุสดี ทิศรอด

2 ซอยศูนย์วจิัย 7 ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 66-2310-3000 โทรสาร 66-2318-1546
www.bangkokhospital.com
www.bdms.co.th

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน)






