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วั ส ดี ค่ ะ ท่ า นผู้ อ่ า นที่ รั ก ทุ ก ท่ า น ใน HuaChiew
HealthCare ฉบับนี ไ้ ด้ รวบรวมเนื อ้ หาและเรื่ องราว
ต่ า งๆ มากมายที่ เ ป็ นประโยชน์ กั บ ท่ า นผู้ อ่ า น ซึ่ ง ใปี นี ้
โรงพยาบาลหัว เฉี ย วครบรอบ 80 ปี ซึ่ง ในปี ที่ ผ่ า นมาได้ มี
การพัฒนาพื ้นที่ชนั ้ 1 อาคาร 22 ชัน้ มีการปรับปรุงพื ้นที่ใหม่
ให้ ส วยงาม ทัน สมัย สะดวกสบายในการรั บ บริ ก ารผู้ป่ วย
มีโถงพักผ่อน และมีสว่ นพื ้นที่ร้านค้ าที่อ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริ การอีกด้ วยค่ะ

โรงพยาบาลหัวเฉี ยว ยังคงวางแผนการพัฒนาในด้ านต่างๆ
ไม่ ว่ า จะเป็ น การพัฒ นาบุค ลากรทางการแพทย์ พยาบาล
เจ้ าหน้ าที่ แ ละการบริ ก าร โดยเฉพาะคลิ นิ ก เฉพาะทางที่
เพียบพร้ อมไปด้ วยแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา เครื่องมือ
ทางการแพทย์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น ศู น ย์ หั ว ใจและหลอดเลื อ ด
ศูนย์ จักษุ ศูนย์ ผ่าตัดส่ องกล้ องทางศัลยกรรมและนรี เวช
ศูนย์ กระดูกและข้ อ และศูนย์ แม่ และเด็ก ที่พร้ อมให้ บริ การ
ด้ ว ยคุณ ภาพมาตรฐานเที ย บเท่า โรงพยาบาลเอกชนชัน้ น� ำ
จากนัน้ คอลัมน์ คุณหมอไขปั ญหา จะกล่าวถึงหญิงตังครรภ์
้
ภูมิแพ้ อากาศ ความดันโลหิต โรคหินปูนในหูชัน้ ในและฟั น
ของเด็กๆ ท่านผู้อา่ นลองติดตามกันดูนะคะ

80 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว

มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
และมาตรฐานระดับ Advance HA

โ

รงพยาบาลหัวเฉียว ได้พัฒนาการบริการเพื่อก้าวสู่การ
เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ แต่กำ� หนดอัตราค่าบริการ
่ วชาญ
แบบโรงพยาบาลมูลนิธิ โดยมีทม
ี แพทย์เฉพาะทางผูเ้ ชีย
ทุกสาขาการแพทย์ พร้อมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีการรักษา
และตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ท�ำให้การรักษาสามารถท�ำได้อย่าง
ครบวงจร รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศและอาคาร
สถานที่

สุดท้ ายนี ้หวังว่าสมาชิก HuaChiew HealthCare จะได้ รับสาระ
ความรู้จากจุลสารเล่มนี ้ แล้ วพบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่

อรอานันท์ อนันต์ ธนพัชร
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เครื่ องตรวจด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า : MRI

ห้ องปฏิบตั กิ ารฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ
(Cath lab)

รอบรั้วหัวเฉียว :

ศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว
มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ พร้ อมให้ บริการแก่ผ้ ปู ่ วยทีไ่ ด้ รบั อุบตั เิ หตุ ผู้ป่วย
ฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤต ด้ วยทีมแพทย์ พยาบาล และทีมบุคลากรที่ได้
รับการฝึ กอบรมด้ านเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน โดยมีความพร้ อมในด้ านสถานที่
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลอย่างครบ
วงจร อาทิ ห้ อ งสั ง เกตอาการ ห้ อ งผ่ า ตั ด เล็ ก ห้ อ งผ่ า ตั ด ใหญ่
เครื่ องตรวจวินิจ ฉั ย โรคเอกซเรย์ คอมพิว เตอร์ (CT Scan 160
slices) รถพยาบาลในการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยวิกฤต (Mobile ICU)
พร้ อมอุปกรณ์ ก้ ูชีพครบครั น

การพั ฒนาปรับปรุงพื้ นที่ชั้น 1 อาคาร 22 ชั้น

โรงพยาบาลหัว เฉี ย ว มี ก ารออกแบบพื น้ ที่ ก ว่า 2,800 ตารางเมตร
ปรับปรุงใหม่ให้ สวยงาม ทันสมัย และสะดวกสบายในการรับบริ การ
ของผู้ป่วย โดยจัดพื ้นที่ส�ำคัญเป็ น “ศูนย์ ฉุกเฉิน” ที่พร้ อมให้ บริ การ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤต และได้ มีการจัดสรรพื ้นที่ร้านค้ าเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผ้ รู ับบริ การ เช่น ห้ องอาหารเอสแอนด์ พี ร้ านกาแฟ
แบล็คแคนยอน ร้ านคาเฟ่ อเมซอน ร้ านขนมอานตีแ้ อนส์ ร้ าน
สะดวกซือ้ 7/11 มีส่วนโถงพักผ่ อนและห้ องรั บรอง

ห้ องสังเกตอาการ

รถพยาบาลในการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยวิกฤต
(Mobile ICU) พร้ อมอุปกรณ์ก้ ชู ีพครบครัน
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: รอบรั้วหัวเฉียว

ด้ ว ยมาตรฐานโรงพยาบาล สะอาด ปลอดภั ย
ในบรรยากาศเป็ น กั น เองโดยที ม งานมื อ อาชี พ
แบบสาขาวิ ช าชี พ ตลอด 24 ชั่ ว โมง

วัย

่ ค
่
สูงอายุ เป็นวัยทีม
ี วามต้องการแตกต่างไปจากวัยอืน
รวมทั้งปัญหาในด้านสุ ขภาพที่แตกต่างกัน ร่างกาย
มี ก ารถดถอยและเสื่ อ มลง เป็ น ผลท� ำ ให้ โ รคภั ย ไข้ เ จ็ บ ต่ า งๆ
เบี ย ดเบี ย น สิ่ ง ส� ำ คั ญ คื อ การได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่ จ ากคน
รอบข้างซึ่งมีผลต่อสุขภาพกายและใจ

“บ้ านสุขใจ” เป็ นบ้ านเพื่อผู้สูงอายุ ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดตังขึ
้ ้น
โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ให้ มี ค วาม
สุขกายสบายใจ อบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ด้ วยบุคลากรที่มีความรั กใน
ผู้สูงอายุดุจญาติผ้ ูใหญ่ จึงเป็ นการแบ่งเบาภาระการปรนนิบตั ิของ
บุตรหลานที่ไม่มีเวลาดูแลใกล้ ชิด นอกจากนี ้ยังเป็ นการลดความวิตก
กังวลของบุตรหลานในกรณีเกิดปั ญหาสุขภาพ ทีมแพทย์ พยาบาล
พร้ อมที่จะดูแลอย่างทันท่วงที
4
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รอบรั้วหัวเฉียว :

ให้ การดูแลด้ วยมาตรฐานโรงพยาบาล สะอาด ปลอดภัย
ดูแลโดยทีมงานมืออาชีพแบบสาขาวิชาชีพ ประกอบด้ วย
แพทย์ พยาบาล ผู้ชว่ ยพยาบาล และนักก�ำหนดอาหาร
มี กิจกรรมต่างๆ เช่น กิ จกรรมวันผู้สูงอายุ มี ห้องพัก
ให้ เ ลื อ กทัง้ แบบห้ อ งพิ เ ศษเดี่ ย วและห้ อ งรวม พร้ อม
อุปกรณ์ของผู้สงู อายุ ดูแลผู้สงู อายุทงอยู
ั ้ ่แบบรายเดือน
และรายวัน ในอัตราค่าบริ การที่เหมาะสม

ห้ องพิเศษเดี่ยว

(EKG)

หมายเหตุ : *ผู้สูงอายุท่ ชี ่ วยเหลือตัวเองได้ หมายถึง ผู้ท่ สี ามารถท�ำกิจวัตรประจ�ำวันได้ ด้วยตัวเองโดยไม่ ต้องมี
เจ้ าหน้ าที่คอยช่ วยเหลือ เช่ น อาบน�ำ้ / ท�ำความสะอาดร่ างกายและช่ องปาก รั บประทานอาหาร ฯลฯ (ผู้สูงอายุ
ทุกคนจะต้ องผ่ านการประเมินจากทีมโรงพยาบาล)

ห้ องรวม 4 เตียง

เงื่อนไขการเข้ ารั บบริการ
1) ผู้ใช้ บริ การต้ องได้ รับการตรวจสุขภาพผู้สงู อายุก่อนแรกเข้ า 2,500 บาท (รายการล�ำดับ
ที่ 4) ทุกราย ยกเว้ น กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลหัวเฉียว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
2) กรณี Day Care ก�ำหนดเวลาในการให้ บริ การตังแต่
้ 06.00 น. ถึง 18.00 น.
3) กรณี Night Care : ค่าบริ การ 1 วัน หมายถึง ระยะเวลา 24 ชัว่ โมง นับตังแต่
้ น�ำส่ง ระยะ
เวลาที่เกิน 24 ชัว่ โมง คิดเป็ นรายชัว่ โมงๆ ละ 100 บาท แต่ถ้าเกิน 6 ชัว่ โมงคิดเป็ น 1 วัน
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4) กรณี Over Night Care รายเดือน
ห้องเดี่ยว : ญาติสามารถพักค้ างคืนได้ (ไม่มบี ริการอาหารส�ำหรับญาติ)
		 ส�ำหรับผู้สงู อายุที่ชว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้ องมีญาติเฝ้าตลอดเวลา
ห้ องรวม 4 : ญาติสามารถพักค้ างคืนได้ สปั ดาห์ละ 1 คืน (ไม่มี		
		 บริ การอาหารส�ำหรับญาติ)
5) เมื่อครบก�ำหนดช�ำระเงิน แล้ วญาติขาดการติดต่อ โรงพยาบาลจะติดต่อ
ญาติให้ มาด�ำเนินการช�ำระเงินส่วนที่ค้าง
6) หากขาดการติดต่อจากญาติเกิน 4 สัปดาห์ และ/หรื อญาติเพิกเฉยแม้ ได้
รับการติดต่อแล้ว จะด�ำเนินการส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ตามทีแ่ จ้งไว้ในใบเปิดบัญชี
7) โรงพยาบาลอนุญาตให้ เข้ าเยี่ยมได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 11.00 - 20.00 น. และจะ
ต้ องมาเยี่ยมสัปดาห์ละไม่ต�่ำกว่า 1 ครัง้
8) กรณีที่ผ้ สู งู อายุเปลี่ยนสถานะจากที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ไปเป็ นผู้สงู อายุ
ทีช่ ว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ โรงพยาบาลจะเปลีย่ นไปคิดค่าบริการสถานะใหม่
ในเดือนถัดไป

·
·

การบริการที่รวมในอัตราค่ าบริการ
1) ตรวจเยี่ยมโดยแพทย์สปั ดาห์ละ 1 ครัง้
2) บริ การด้ านกายภาพพื ้นฐานเพื่อฟื น้ ฟูร่างกาย
โดยเจ้ าหน้ าที่ศนู ย์ดแู ลผู้สงู อายุ “บ้ านสุขใจ”
3) บริ การดูแลรักษาและการพยาบาลขันพื
้ ้นฐาน
ตลอด 24 ชัว่ โมง
4) บริการดูแลกิจวัตรประจ�ำวัน (เฉพาะผู้สงู อายุทชี่ ว่ ยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ) เช่น การอาบน� ้ำ สระผม ตัดเล็บ พยุงเดิน
ป้อนอาหาร เป็ นต้ น
5) อาหารวันละ 3 มื ้อ และอาหารว่าง 1 มื ้อ
6) นักโภชนาการแนะน�ำการรับประทานอาหารที่เหมาะสม
กับอาการและโรคต่างๆ
7) ของใช้ สว่ นตัวประจ�ำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม
แป้ง ฯลฯ (ตามที่โรงพยาบาลจัดเตรี ยม)
8) บริ การเสื ้อผ้ าและเครื่ องนอนตามมาตรฐานของ
โรงพยาบาล
9) ท�ำความสะอาดห้ องพักทุกวัน
6
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10) มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมในวันผู้สงู อายุ
11) อาหารใส่บาตรสัปดาห์ละ 1 ครัง้
การบริการพิเศษที่ไม่ รวมในอัตราค่ าบริการ (คิดค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติม)
1) การบริ การทางการแพทย์ (กรณีเจ็บป่ วย) ได้ แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจ
รักษา ในกรณีที่ต้องมีแพทย์ตรวจเฉพาะทางร่ วมดูแลหรื อแพทย์ที่ผ้ ูใช้
บริ การต้ องการให้ เข้ ามาดูแลร่วมด้ วย
2) ค่ายา ค่าอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดให้ อาหารทางสายยาง
ชุดดูดเสมหะ ชุดพ่นยา ชุดสายสวน ชุดท�ำแผล สายออกซิเจน ถุงมือ
ผ้ าอ้ อม เป็ นต้ น
3) ค่าตรวจทางห้ องปฏิบตั กิ าร ค่าเอกซเรย์ อัลตร้ าซาวด์ CT เป็ นต้ น
4) การบริ การด้ านอาหาร เครื่ องดื่มที่นอกเหนือจากโปรแกรมเหมาจ่าย
5) การท�ำกายภาพบ�ำบัด โดยนักกายภาพบ�ำบัด
และหรื อแพทย์เวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
6) ค่ารถพยาบาลรับ - ส่ง
7) อื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้าจากเครื่ องใช้ ไฟฟ้าที่น�ำมาจากภายนอก
8) กรณีเจ็บป่ วยหรือมีความจ�ำเป็ นต้ องย้ ายไปหอผู้ป่วย เพื่อการรักษา
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับส่ วนลดพิเศษ ดังนี ้

ระเบียบการช�ำระเงิน
1) ก�ำหนดให้ มีคา่ มัดจ�ำแรกเข้ ารับบริ การ 10,000 บาท/ราย
2) ผู้ใช้ บริ การต้ องช�ำระค่าบริ การล่วงหน้ า 1 เดือน (กรณี เหมาจ่ายราย
เดือน) โดยโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้ จ่ายในกรณีที่ผ้ ูใช้
บริการพักไม่ครบ 1 เดือน ยกเว้ นกรณีทคี่ นไข้ ต้องเข้ ารักษาตัวเป็ นผู้ป่วยใน
ของโรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลฯ จะคิดค่าใช้ จ่ายส่วนที่เกิดจาก
การรักษาตัวเป็ นผู้ป่วยใน โดยหักค่าบริการศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุ “บ้ านสุขใจ”
ในส่วนที่ผ้ ใู ช้ บริ การยังพักไม่ครบ 1 เดือน แทนการคืนเป็ นเงินสด
3) กรณีรายเดือน ก�ำหนดช�ำระค่าบริ การภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป รวม
ทังรายการพิ
้
เศษอื่นๆ ที่ไม่รวมอยูใ่ นค่าบริ การรายเดือน
4) กรณีรายวัน ก�ำหนดช�ำระค่าบริ การล่วงหน้ าก่อนเข้ ารับบริ การ
5) ผู้ใช้ บริการหรือญาติต้องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
หรื อค่าน�ำส่งสถานพยาบาลแห่งอื่น
หลักเกณฑ์ อ่ ืนๆ
1) โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและราคา
โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
2) โรงพยาบาลไม่อนุญาตให้ น�ำยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ จากภายนอก
เข้ ามาใช้ ในโรงพยาบาล
3) หากผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้ ารั บบริ การพบว่าผู้ใช้ บริ การมี อาการ
เจ็บ ป่ วยที่แพทย์เห็นสมควรต้ องเข้ ารับการรักษา ผู้ใช้ บริ การต้ องยินยอม
เปลี่ยนสิทธิจากการใช้ บริ การศูนย์ดแู ลผู้สงู อายุบ้านสุขใจ เป็ นคนไข้ นอก
หรื อคนไข้ ในแล้ วแต่กรณี ซึ่งโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จาก
การรักษาพยาบาลตามความเป็ นจริ ง
4) กรณีที่แพทย์ลงความเห็นว่าคนไข้ มีอาการเจ็บป่ วยต้ องได้ รับการรักษา
แต่ผ้ ูใช้ บริ การขอใช้ สิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลอื่น คนไข้ ต้องช� ำระ
ค่าใช้ จา่ ยที่เกิดจากการตรวจสุขภาพและค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ (ถ้ ามี) ตามอัตรา
ค่าบริ การของโรงพยาบาลฯ

5) กรณีผ้ สู งู อายุที่ชว่ ยเหลือตัวเองได้ ต้ องการออกไปนอกโรงพยาบาล ผู้สงู
อายุจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตัวเอง พร้ อมทังเซ็
้ นชื่อระบุวนั เวลาทังไปและ
้
กลับ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อในกรณีฉกุ เฉิน
6) กรณีผ้ สู งู อายุที่ชว่ ยเหลือตัวเองไม่ได้ ต้ องออกไปนอกโรงพยาบาล จะต้ อง
ให้ ญาติผ้ ูรั บผิ ดชอบที่ มี ชื่ อระบุไว้ ใ นใบสมัครคนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้พา
ออกไปพร้ อมทังเซ็
้ นชื่อระบุวนั เวลาทังไปและกลั
้
บ สถานที่ และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ตดิ ต่อในกรณีฉกุ เฉิน
7) กรณี ผ้ ูสูงอายุต้องออกไปนอกโรงพยาบาลกับบุคคลที่ไม่มีรายชื่อระบุ
ไว้ ในใบสมัครว่าเป็ นญาติผ้ รู ับผิดชอบ ต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้ใช้
บริ การและญาติผ้ ูรับผิดชอบก่อน โดยให้ บุคคลที่มาติดต่อแสดงบัตร
ประจ�ำตัวประชาชนพร้ อมส�ำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อระบุวนั เวลาทังไป
้
และกลับ สถานที่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อในกรณีฉกุ เฉิน
8) ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเกี่ ยวกับการดูแลรั กษาหรื อสุขภาพของ
ผู้ใช้ บริ การ ต้ องเป็ นญาติผ้ รู ับผิดชอบเท่านัน้ ส�ำหรับบุคคลที่นอกเหนือ
ไปจากนี ้ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ใช้ บริ การหรื อญาติผ้ รู ับผิดชอบก่อน

อภินน
ั ทนาการ

๊ ส์เฮ้าส์ จ�ำกัด
บริษท
ั เยนเนอร์ราลดรัก
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แอตแลนติค ฟาร์มาชูตค
ิ อล จ�ำกัด
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ฟาร์มาดิกา จ�ำกัด
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เพราะ..หัวใจ
เป็นสิ่งส�ำคัญ
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
บริการดูแลหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง พร้อมรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทุกสิทธิ ตลอด 24 ชั่วโมง

ฉีดสีสวนหัวใจ
ท�ำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ
ใส่ขดลวดค� ้ำยันหลอดเลือดหัวใจ
ผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (Bypass)
ผ่าตัดเปลี่ยนลิ ้นหัวใจ
การจี ้ไฟฟ้าหัวใจรักษาการเต้ นของหัวใจเต้ นผิดจังหวะ
ฯลฯ

เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย

ห้ องปฏิบตั กิ ารฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab)
8
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1. ห้ องปฏิบตั กิ ารฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab)
ตรวจภาวะหลอดเลือดตีบตัน
ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้ วยบอลลูน
ใส่ขดลวดทังชนิ
้ ดปกติและชนิดเคลือบยาพิเศษ
2. เครื่ องตรวจด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI
(Magnetic Resonance Imaging)
3. เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็ วสูง (CT Scan 160 Slices)
4. เครื่ องตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงสะท้ อนความถี่สงู
(Echocardiography)
5. เครื่ องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้ วยการออกก�ำลังกาย EST
(Exercise Stress Test)
6. เครื่ องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงใหญ่ (CAVI)
7. เครื่ องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
8. เครื่ องจี ้หัวใจด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู
(Electrophysiologic Study and Radiofrequency
Ablation)

HealthCare :

ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

1. อายุ คือ เพศชาย อายุมากกว่า 45 ปี และเพศหญิง อายุมากกว่า 55 ปี
2. โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และสูบบุหรี่
เครื่ องตรวจด้ วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)

เครื่ องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็ วสูง
(CT Scan 160 Slices)

“หัวใจ” เป็ นอวัยวะทีท่ ำ� งานหนักมากทีส่ ดุ เพราะต้ องท�ำงานตลอดเวลา
โดยไม่มีการหยุดพัก เพื่อท�ำหน้ าที่สบู ฉีดโลหิตให้ หมุนเวียนทัว่ ร่างกาย
อย่างต่อเนื่อง โดยยืนยันได้ จากอัตราผู้เสียชีวิตจาก “โรคหัวใจและ
หลอดเลือด” ที่พงุ่ สูงเป็ นอันดับต้ นๆ

ผู้ป่วยที่เป็ นโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากการรับประทานยา
ตามค�ำแนะน�ำของแพทย์แล้ ว ยังต้ องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ร่วมด้ วย ได้ แก่ การรับประทานอาหารให้ ถกู ต้ องตามหลักโภชนาการ
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หมัน่ ออกก�ำลังกาย ลดความเครี ยด
งดการสูบบุหรี่ เป็ นต้ น

สาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด

เกิดจากการที่มีไขมันจับที่ผนังของหลอดเลือดหัวใจ เรี ยกว่า “พลัค”
(Plaque) ส่งผลให้ ผนังหลอดเลือดแข็งหนา รูในหลอดเลือดตีบแคบลง
เลือดจึงหล่อเลี ้ยงกล้ ามเนือ้ หัวใจลดลงเกิดเป็ นโรคกล้ ามเนือ้ หัวใจ
ขาดเลือด มีอาการแน่นหน้ าอกและเหนื่อยง่ายเวลาออกแรง หยุดพัก
แล้ วดีขึ ้น ในผู้ป่วยบางราย พลัค (Plaque) ที่จบั ที่ผนังหลอดเลือด
มีการอักเสบและแตกออก (Plaque rupture) กระตุ้นให้ เกล็ดเลือด
จับตัวเป็ นก้ อนไปอุดตันหลอดเลือดฉับพลัน ส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยมีอาการ
แน่นหน้ าอกอย่างรุ นแรง เหงื่อแตก ตัวเย็น อาจถึงขัน้ ท� ำให้ หัวใจ
หยุดเต้ น และเสียชีวิตได้

เครื่ องตรวจหัวใจด้ วยคลื่นเสียงสะท้ อน
ความถี่สงู (Echocardiography)

เครื่ องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ด้ วยการออกก�ำลังกาย (EST)

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แสงไทยเมดิคอล จ�ำกัด
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การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน

การฉีดสี

ท�ำโดยวิธีการฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary angiography) เมือ่ หลอดเลือด
หัวใจตีบหรื อตัน ส่งผลให้ เลือดไปเลี ้ยงกล้ ามเนือ้ หัวใจไม่เพียงพอ
เกิดเป็ นโรคกล้ ามเนื ้อหัวใจขาดเลือด มีความจ�ำเป็ นต้ องตรวจวินิจฉัย
ด้ วยวิธีฉีดสีสวนหัวใจ เพื่อดูหลอดเลือดหัวใจว่าตีบหรื อตันที่จุดใด
ก่ อ นที่ จ ะตัด สิ น ใจให้ ก ารรั ก ษาต่ อ ไป ได้ แ ก่ การท� ำ บอลลูน และ
ใส่ขดลวด เพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ ซึง่ สามารถด�ำเนินการต่อเนื่อง
หลังการฉีดสีสวนหัวใจได้ เลย

การฉี ดสารน�ำ้ ที่ทึบรั งสีเข้ าไปในร่ างกาย ผ่านทางหลอดเลือดแดง
สารทึบรังสีนี ้เป็ นสารไอโอดีนซึ่งปลอดภัยต่อร่ างกาย แต่ผ้ ปู ่ วยที่แพ้
อาหารทะเลจะมีโอกาสแพ้ สีที่ฉีดได้ จึงต้ องแจ้ งให้ แพทย์ทราบก่อน
ปริมาณสีทใี่ ช้ ฉีดเข้ าไปในร่างกายจะไม่เป็ นอันตรายต่อร่างกาย ยกเว้ น
ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการท�ำงานของไตอยู่แล้ วอาจต้ องใช้
ปริ มาณให้ น้อยลง
การสวนหัวใจ

การตรวจหลอดเลือดหัวใจมีหลายวิธี

การใส่ท่อขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิเมตร ผ่านทางหลอดเลือดแดง
ที่ ข าหนี บ หรื อ ที่ ข้ อ มื อ ไปตามทางเดิ น ของหลอดเลื อ ดแดงจนถึ ง
หลอดเลือดหัวใจ ท�ำโดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในการขยายบอลลูนหลอด
เลือดหัวใจ ผู้ป่วยจะรู้ตวั ตลอดเวลาแต่ไม่เจ็บ ขณะทีแ่ พทย์ท�ำการฉีดสี
(ฉีดยาชาไม่ต้องวางยาสลบ) โดยนอนอยูบ่ นเตียงทีเ่ ลือ่ นสไลด์ไปมาได้

ซึ่งวิธีการฉีดสีสวนหัวใจจะเป็ นการตรวจล�ำดับสุดท้ าย ผลที่ได้ จาก
การฉีดสีสวนหัวใจจะเป็ นค�ำตอบสุดท้ ายของการตัดสินวิธีการรักษา
การฉีดสีสวนหัวใจ ประกอบด้ วยการฉีดสีและการสวนหัวใจ

การฉีดสีสวนหัวใจ (Coronary angiography)

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอรี่ (อ�ำนวยเภสัช) จ�ำกัด
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อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ชูมต
ิ ร 1967 จ�ำกัด
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อภินน
ั ทนาการ

การฉีดสีสวนหัวใจ ใช้ เวลาประมาณ 20 นาที ถ้ าหลอดเลือดเหมาะกับ
การท�ำบอลลูน หรื อใส่ขดลวดค� ้ำยันหลอดเลือดหัวใจ แพทย์จะด�ำเนิน
การขยายเลย ใช้ เวลาประมาณ 45-60 นาที หลังจากด�ำเนินการเสร็ จ
แล้ ว ในกรณีที่ฉีดสีทางขาหนีบ ท่อพลาสติกจะถูกดึงออก และกดแผล
ห้ ามเลือดประมาณ 10 นาที หลังจากนัน้ ผู้ป่วยนอนเหยียดขาตรง
ประมาณ 8 ชัว่ โมง ก็ลกุ ขึ ้นนัง่ และเดินได้ ในวันรุ่งขึ ้น ในกรณีฉีดสีทาง
ข้ อมือ ท่อพลาสติกจะถูกดึงออกและรัดด้ วยสายรัดข้ อมือห้ ามเลือด
อีก 4 ชัว่ โมง ผู้ป่วยสามารถลุกนัง่ หรื อเดินได้ ทนั ที
การเตรียมตัวก่อนและหลัง การฉีดสีสวนหัวใจ

1. งดรับประทานอาหารประมาณ 6 ชัว่ โมง ก่อนท�ำหัตถการ
ยกเว้ นยาและน� ้ำ (ยกเว้ นยาบางตัวที่แพทย์สงั่ ให้ งด)
2. ในวันนัดท�ำการฉีดสีสวนหัวใจ ขอให้ มีญาติมาอยูด่ ้ วย เพื่อตัดสิน
การรักษาที่สำ� คัญ เช่น การท�ำบอลลูนขยายหลอดเลือด การผ่าตัด
ท�ำบายพาส หรื อรับยาต่อ
3. หลังท�ำการฉีดสีสวนหัวใจแล้ ว ให้ ผ้ ปู ่ วยนอนนิ่งๆ ตามเวลาที่
แพทย์สงั่ หลังจากนันให้
้ เดินได้ แต่ต้องเดินเบาๆ ไม่ยกของหนัก
หรื อออกก�ำลังหนักเกินไป

บริษท
ั เบอร์ลน
ิ ฟาร์มาซูตค
ิ อลอินดัสตรี้ จ�ำกัด
1575 อาคารชัยสงวน ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อภินน
ั ทนาการ

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ เฉพาะทางหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

บริษท
ั โนวาร์ตส
ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
622 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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เพราะดวงตา
เป็น..สิ่งส�ำคัญ
ที่ไม่ควรละเลย
พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์

ศูนย์จักษุ

เ

พราะดวงตา เป็ นอวัยวะที่ใช้ สื่อสารที่ส�ำคัญมาก อาจเกิดความ
ผิดปกติ และลุกลามจนน�ำไปสูก่ ารสูญเสียดวงตา ท�ำให้ เราต้ อง
เข้ าสูโ่ ลกแห่งความมืดมิด
โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสุขภาพดวงตา ได้ เปิ ด
“ศู น ย์ จั ก ษุ ” ที่ มีความพร้ อมในการให้ บริ การ ตรวจวินิจฉัยรั กษา
โรคทางตาที่มีความซับซ้ อน โดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่มีความ
เชี่ยวชาญในทุกสาขา ด้ วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทนั สมัย และได้
มาตรฐาน เพื่อความถูกต้ องแม่นย�ำและความปลอดภัยแก่ผ้ ปู ่ วย
บริการดูแลดวงตา อย่างครบวงจร

โรคจอประสาทตาและน� ้ำวุ้นตา
โรคต้ อหิน ต้ อกระจก ต้ อชนิดต่างๆ
โรคของเปลือกตา ท่อน� ้ำตา และเบ้ าตา
โรคกล้ ามเนื ้อตา
โรคม่านตาอักเสบ
โรคกระจกตา
ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริ มสร้ าง
ตรวจวัดลานสายตา (Visual Field Perimetry)
ตรวจจุดรับภาพและขัวประสาทตาด้
้
วยเครื่ องสแกน 3 มิติ (OCT)

12
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จักษุแพทย์ เฉพาะทางจอประสาทตาและน�้ำวุ้นตา
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว

เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เครื่ องวัดสายตาด้ วยคอมพิวเตอร์
เครื่ องวัดความดันตาแบบอัตโนมัติ
เครื่ องวัดเลนส์แก้ วตาเทียม
เครื่ องตรวจลานสายตาด้ วยคอมพิวเตอร์ (VF)
เครื่องสแกนความหนาของจอประสาทตาและขัวประสาทตา
้
(OCT)
เครื่ องถ่ายภาพจอประสาทตา
เครื่ องเลเซอร์ รักษาโรคจอประสาทตา
เครื่ องเลเซอร์ รักษาโรคต้ อหิน (SLT)
เครื่ องเลเซอร์ รักษาภาวะถุงหุ้มเลนส์ขนุ่ หลังผ่าตัดต้ อกระจก

เครื่ องสแกนความหนาของจอประสาทตา
และขัวประสาทตา
้
(OCT)

เครื่ องตรวจลานสายตา ด้ วยคอมพิวเตอร์ (VF)

HealthCare :

จะทราบได้อย่างไร
ว่า..จอประสาทตา
ผิดปกติ
คลินิกจอประสาทตา

จ

อประสาทตาเป็ นส่วนทีอ่ ยูด่ ้ านหลังสุดของลูกตา ท�ำหน้ าทีเ่ หมือน
จอรับภาพและถ่ายทอดภาพไปยังสมอง เพื่อแปลความหมาย
ของภาพที่ เห็น โรคทางจอประสาทตาส่วนใหญ่ หากเกิ ดแล้ วมักมี
ความรุนแรงจนท�ำให้ ตาบอดได้
อาการของผู้ทเี่ ป็ นโรคจอประสาทตาเสือ่ มนัน้ จะแสดงออกแตกต่างกัน
ในคนไข้ แต่ละคน และยากต่อการสังเกตว่าเป็ นหรื อไม่เป็ นในระยะ
เริ่ มแรก เพราะอาการมักจะออกก็ตอ่ เมื่อเริ่ มเป็ นในระยะที่เริ่ มรุ นแรง
แล้ ว จึงต้ องคอยไปตรวจสายตา หรื อสังเกตดูวา่ ตาข้ างใดเริ่ มมีปัญหา
หรื อไม่ แต่ถ้าเกิดขึ ้นในตาทัง้ 2 ข้ างก็อาจจะรู้สกึ ถึงอาการได้ เร็วกว่าคน
ที่เป็ นแค่ข้างใดข้ างหนึ่ง เพราะอาการผิดปกติจะแสดงออกให้ เห็นใน
รูปแบบของการมองเห็นทีผ่ ดิ เพี ้ยน รูปภาพบิดเบี ้ยว ส่วนกลางของรูปจะ
หายไปมองเห็นแค่รายละเอียดรอบๆ หรื อไม่ภาพนันก็
้ จะมืดด�ำไปเลย

จะทราบได้อย่างไรว่าจอประสาทตาผิดปกติ

ผู้มอี ายุมากกว่า 40 ปี ขึ ้นไปทุกท่าน หรือท่านทีม่ โี รคประจ�ำตัว โดยเฉพาะ
โรคความดันโลหิตสูงหรื อโรคเบาหวาน ควรได้ รับการตรวจตา โดย
จักษุแพทย์เป็ นประจ�ำ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อค้ นหาความผิดปกติ
ของดวงตา
การเตรียมตัวก่อนได้รับการตรวจตา

โดยปกติสามารถตรวจโดยเข้ าพบจักษุแพทย์ได้ ทนั ที หากบางรายที่
จักษุ แพทย์ จ�ำเป็ นต้ องให้ หยอดยาขยายม่านตา จะท�ำให้ ตามัวลง
ประมาณ 4-6 ชัว่ โมง จึงไม่แนะน�ำให้ ขบั รถมาโรงพยาบาลด้ วยตัวเอง
และควรพาญาติมาด้ วย

โรคทางจอประสาทตาและน�้ำวุ้นตา ได้แก่

โรคจอประสาทตาหลุดลอก
จุดรับภาพชัดเสื่อม
เบาหวานขึ ้นจอประสาทตา
โรควุ้นตาเสื่อม
จอประสาทตาดึงรัง้ ฉีกขาด

เลือดออกในวุ้นตา
พังผืดที่จอประสาทตา
เส้ นเลือดจอประสาทตาอุดตัน
ติดเชื ้อที่ว้ นุ ตา

โรคจอประสาทตาหลุดลอก

โรควุ้นตาเสื่อม
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ต้อหิน
ภัยเงียบที่ท�ำให้
ตาบอดได้

ตาปกติ

ตาเป็ นโรคต้ อหิน

คลินิกต้อหิน

ต้

อหินเป็ นการผิดปกติทขี่ วประสาทตาที
ั้
ถ่ กู กดและท�ำลาย ส่วนใหญ่
เกิดจากความดันลูกตาที่สงู ขึ ้น มีผลท�ำให้ ลานสายตา หรื อความ
กว้ างของการมองเห็นแคบลงเรื่ อยๆ หากไม่ท�ำการรักษา ก็จะสูญเสีย
การมองเห็นไปในที่สดุ
ผู้ท่ม
ี ีภาวะเสี่ยงเป็นโรคต้อหิน ได้แก่

มีอายุ 40 ปี ขึ ้นไป โดยเฉพาะผู้มีอายุมากกว่า 70 ปี มีโอกาสเป็ น
โรคต้ อหิน มากกว่า คนอายุ 40 ปี ถึง 6-7 เท่า
มีประวัติคนในครอบครัวและญาติสายตรงเป็ นต้ อหิน
มีระดับความดันลูกตาสูงเกิน 21 มิลลิเมตรปรอท
สายตาสัน้ หรื อยาวมาก
มีโรคประจ�ำตัวเป็ นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไมเกรน
โรคที่ท�ำให้ เส้ นเลือดผิดปกติหรื อตีบตัน และนอนกรน
โรคเรื อ้ รังทางตา เช่น ม่านตาอักเสบ เส้ นเลือดจอประสาทตาอุดตัน
มีการใช้ ยาสเตียรอยด์เป็ นประจ�ำ ไม่วา่ จะเป็ นรูปแบบ ยากิน
ยาพ่น ยาทา ยาหยอดตา
มีประวัติอบุ ตั เิ หตุรุนแรงทางตา หรื อผ่าตัดตามาก่อน
14
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โรคต้อหิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
ต้อหินมุมเปิด

เป็ นชนิดทีพ่ บบ่อยทีส่ ดุ เกิดจากการมีความดันลูกตาทีส่ งู เรือ้ รัง โดยอาจ
ไม่แสดงอาการใดๆ จนการด�ำเนินโรคเป็ นไปถึง 40-50 % จึงจะเริ่ ม
แสดงอาการ
ต้อหินชนิดมุมปิด

พบได้ มากในคนเอเชีย เนื่องจากทรงลูกตาที่เล็กท�ำให้ มีมมุ ตาที่แคบ
การระบายน� ้ำบริ เวณมุมตาไม่ดี ส่งผลให้ ความดันลูกตาสูงขึ ้น ถ้ าเป็ น
แบบเรื อ้ รังมักไม่มีอาการผิดปกติ แต่ถ้าเป็ นแบบเฉียบพลัน จะท�ำให้
มีอาการตาแดง ปวดตา ปวดศีรษะ ตาพร่ ามัว คลื่นไส้ อาเจียนได้
ซึง่ เป็ นภาวะรี บด่วนที่ต้องมาโรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ จะเป็ นโรคเกี่ยวกับดวงตาแบบใด หากคนไข้ เริ่ มมี
อาการที่ผิดสังเกตเกิดขึ ้นไม่ว่าจะเป็ น อาการตามองไม่ชดั มองเห็น
จุดด�ำ แยกสีไม่ชดั มองภาพตรงกลางไม่ชดั หรื ออาการอื่นๆ ที่สง่ ผล
ต่อการรับภาพ ควรปรึกษาจักษุแพทย์ทนั ที เพราะหากปล่อยทิ ้งไว้ นาน
หรื อรักษาไม่ตรงจุด อาจจะส่งผลต่อการมองเห็นในระยะยาวได้

HealthCare :

โรคข้อเสื่อม
ท�ำให้ล�ำบากในการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน

นพ.สุชาติ ฉายเพิ่ มศักดิ์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
เฉพาะทางข้อเข่าและสะโพก
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ศูนย์กระดูกและข้อ
บริการรักษาโรคทางกระดูกและกล้ามเนื้อ
โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อผู้เชี่ยวชาญ
อย่างครบวงจร

บริ การตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดส่องกล้ อง
ผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเทียมกระดูก ข้ อสะโพก ข้ อเข่า
โรคข้ อเสื่อม
โรคกระดูกสันหลัง
ด้ านเวชศาสตร์ การกีฬา รักษาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
โรคกระดูกมือ จุลศัลยกรรมประสาท
เส้ นเอ็นและกล้ ามเนื ้ออักเสบ
ปวดข้ อ ปวดเข่า ข้ อไหล่ติด นิ ้วล็อค ผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเทียม ข้ อเข่า
และข้ อสะโพก และผ่าตัดซ่อมแซมด้ วยกล้ อง “แผลเล็ก เจ็บน้ อย
ฟื ้ นตัวเร็ว” พร้ อมแพ็คเกจเปลี่ยนข้ อเข่าเทียม ในราคาสบายกระเป๋ า

ห้ องผ่าตัด

หนึง่ ในโรคที่พบบ่อยในผู้สงู อายุ คือ “โรคข้ อเสื่อม” ซึง่ มักจะเสื่อมไป
ตามอายุที่เพิ่มมากขึ ้น โดยที่พบในผู้สงู อายุที่เป็ นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย เนื่องจากโครงสร้ างของกระดูกและกล้ ามเนื ้อของเพศหญิงนัน้
แข็งแรงน้ อยกว่าเพศชาย
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เมดไลน์ จ�ำกัด

30 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ 10520
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การปฏิบัติตน
เพื่ อป้องกัน
การเสื่อมของข้อ
การยืน

ควรยืนอกผายไหล่ผงึ่ แขม่วท้ อง เอวแอ่นเล็กน้ อย เข่าไม่แอ่น (ถ้ าต้ อง
ยื นนานควรมี ที่พักเท้ า) การยื นห่อไหล่ พุงยื่ น ท� ำให้ เอวแอ่นมาก
และปวดหลังได้
การนอน

เตียง แคร่ไม้ ไผ่ หรื อตัง่ ดีกว่านอนพื ้น ควรมีระดับที่สงู พอ เมื่อนัง่ แล้ ว
เข่าตังฉากกั
้
บเท้ า และเท้ าถึงพื ้น เพื่อความสะดวกในการขึ ้น-ลงเตียง
โดยไม่ต้องงอเข่ามาก
ที่ น อน ต้ อ งแน่ น ไม่ ยุบ ง่ า ยจะช่ ว ยแก้ ห ลัง แอ่ น ถ้ า ที่ น อนยุบ ควร
เปลีย่ นใหม่ หรือใช้ เสือ่ ปูบนกระดานเตียง และใช้ ผ้าห่มรองกันกระดาน
หนีบหลัง
หมอนคอ ทีด่ คี วรมีลกั ษณะความยาวเท่ากับความกว้ างของบ่าผู้นอน
ความหนาขึ ้นอยูก่ บั ความยาวของล�ำคอ ความหนาของศีรษะ และล�ำตัว
ความแน่นด้ านข้ างของหมอนจะแน่นกว่าตรงกลาง หมอนสูงเกินไป
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เมื่อหนุนหัวส่วนทุยหน้ าผากจะกระดกขึ ้น และคอแอ่นผิดรู ป ท�ำให้
กดทับเส้ นประสาทได้
ท่าลงนอน

ควร ขึ ้น-ลง จากด้ านที่ถนัดหรื อข้ างที่ไม่เจ็บไหล่ นัง่ ที่ขอบเตียงและ
ตะแคงข้ าง คอพาดหมอนด้ านข้ าง ซึง่ หมอนจะรองรับซอกคอ พลิกตัว
นอนหงาย คอจะอยูก่ ลางหมอน (ส่วนนิ่ม) หมอนจะขนานบ่า พยุงคอ
ให้ เป็ นรูปสะพานโค้ ง หน้ าจะขนานกับเพดาน ส่วนเข่าทังสองข้
้
างชันไว้
เขี่ยหมอนข้ างมาลองใต้ ต้นขาและเข่าเพื่อป้องกันหลังแอ่น หลังจะเป็ น
เหมือนแผ่นกระดานพิงฝา ฝาคือหมอนข้ างสะโพกจะไม่บิด เพราะ
ต้ นขาขนานพื ้น
ท่าลุกขึ้นนั่งจากเตียง

ให้ ลกุ จากด้ านข้ าง ใช้ มอื ยันพื ้นพร้ อมกับตวัดขาลงนัง่ สักครู่กอ่ น เพือ่ ให้
ร่างกายปรับความดันให้ สมดุล
การนั่ง

เก้ าอี ้ควรสูงพอทีจ่ ะวางเท้ ากับพื ้นได้ นัง่ ให้ เต็มก้ นแล้ วหลังพิงพนักอย่าง
สบาย (นัง่ ตัวตรง) ทีน่ งั่ ไม่ลกึ เกินความยาวของต้ นขา จนสะโพกพิงพนัก
ไม่ได้ ซึง่ อาจท�ำให้ หลังส่วนล่างโก่ง คองุ้มลง หายใจไม่เต็มปอดที่นงั่
ไม่ต�่ำและยุบเวลานัง่ เพราะจะลุกล�ำบากต้ องใช้ เข่าและหลังมาก
การนั่งขับรถ

หลังพิงพนัก เข่างอเหนือสะโพก นัง่ ห่างเกินไปท�ำให้ เข่าเหยียดออก
เมื่อเหยียบเบรกหลังจะโก่งคองุ้มไปข้ างหน้ า

HealthCare :
อภินน
ั ทนาการ

การนั่งส้วม

ควรเป็ นส้ วมโถหรือชักโครก ถ้ ามีโถใส่น� ้ำด้ านหลัง ใช้ พงิ แทนพนักพิงได้
กันหลังโก่ง ส้ วมซึม ควรตังเก้
้ าอี ้มีพนักจะดีกบั ผู้ป่วยโรคเข่าและปวดหลัง
เจาะรูที่พื ้นเก้ าอี ้เพื่อถ่ายลงส้ วมได้ โดยไม่ต้องงอเข่ามาก หลังตังฉาก
้
90 องศา
การแต่งกาย

ขณะแต่งกายควรจะพิงพนักเก้ าอี ้ เพื่ อป้องกันหลังโก่ง หรื อเซล้ ม
เมื่ อ ใส่แ ล้ ว ค่ อ ยลุก ขึ น้ ยื น และดึง ขากางเกงหรื อ กระโปรงขึ น้ ก่ อ น
ค่อยนั่งลง ใส่ถุงเท้ า โดยพาดข้ อเท้ าที่เข่าด้ านข้ างแล้ วสวม (ไม่ใช่
ก้ มหลังลงไปใส่ถงุ เท้ า) และควรผูกเชือกรองเท้ าบนเก้ าอี ้ นอกจากนี ้
ลักษณะของรองเท้ าที่สวมควรมีความโค้ งด้ านในเพื่อเสริ มอุ้งเท้ า

บริษท
ั บี.เอ็ล.ฮัว้ จ�ำกัด
2 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จ�ำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ไทย จีแอล จ�ำกัด

388 หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ ซอย 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
อภินน
ั ทนาการ

ท่ านอน

ท่ าลุกขึน้ นั่งจากเตียง

บริษท
ั คอสม่า เมดิคอล จ�ำกัด
อภินน
ั ทนาการ

ท่ านั่ง

บริษท
ั
บริษท
ั
บริษท
ั
บริษท
ั

ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคล
ั จ�ำกัด
วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จ�ำกัด
๊ จ�ำกัด
เกร๊ต อิสเทอร์น ดรัก
สีลมการแพทย์ จ�ำกัด

ท่ าขับรถ
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หินปูน
ในหูชน
ั้ ใน

ช่วงนี้มี

อาการบ้านหมุน

Q

ไปพบหมอบอกว่าเป็น
โรคหินปูนในหูชั้นใน
ควรท�ำอย่างไรดีคะ?

A
การรักษาโรคหินปูนในหูชั้นใน แบ่งออกได้ดังนี้
ให้ค�ำแนะน�ำและรักษาตามอาการ

เช่น ในขณะที่ มีอาการให้ หลีกเลี่ยงจากท่าที่ กระตุ้นให้ เกิ ดอาการ
ส่วนใหญ่อาการจะดีขึ ้นเองโดยเฉพาะหลังจาก 1 สัปดาห์ขึ ้นไปและ
ไม่เกินหนึ่งเดือน อาจใช้ ยาช่วยบ�ำบัดอาการในระยะแรกๆ ในกลุม่ นี ้
อาจต้ องระวังกิจกรรมที่กระตุ้นให้ เกิดอาการ และมีอนั ตรายต่อผู้ป่วย
เช่น ปี นป่ ายในที่สงู ด�ำน� ้ำ และขับรถยนต์
ให้การรักษาโดยการท�ำกายภาพบ�ำบัด

ซึ่งเป็ นวิธีที่ปัจจุบนั นิยมและยอมรับว่าได้ ผล การท�ำกายภาพบ�ำบัด
แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
วิธีท่ ี 1 ท�ำกายภาพบ�ำบัดเพื่อเคลื่อนตะกอนหินปูนหรื อแคลเซียม
ออกจากอวัยวะทรงตัว ในหูชนในที
ั ้ ่เป็ นรูปเกือกม้ า เมื่อตะกอนหินปูน
เคลือ่ นออกมาแล้ วก็จะไม่กระตุ้นให้ เกิดอาการเวียนศีรษะอีก วิธีนี ้จะท�ำ
โดยแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเท่านัน้
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วิธีท่ ี 2 จะแนะน�ำให้ ผ้ ปู ่ วยกลับไปท�ำกายภาพบ�ำบัดที่บ้าน ซึง่ วิธีนี ้
ผู้ป่วยสามารถท�ำได้ ด้วยตัวเอง เมือ่ ท�ำครัง้ แรกๆ จะมีอาการเวียนศีรษะ
แต่ทำ� ไปนานๆ ร่างกายจะปรับตัว อาการเวียนศีรษะจะดีขึ ้นตามล�ำดับ
การผ่าตัด

ใช้ ในกรณีที่ท�ำกายภาพบ�ำบัดวิธีที่ 1 และ 2 ไม่ได้ ผล ติดตามผู้ป่วย
อย่างน้ อย 4-6 เดือน พบมีอาการอยู่ตลอดหรื อกลับเป็ นใหม่บ่อยๆ
กลุม่ นี ้แนะน�ำให้ ท�ำการผ่าตัด ซึง่ การผ่าตัดจะได้ ผลดีมากและไม่กลับ
มาเวียนศีรษะอีก
พญ.นันทรัตน์ โพธิสาร
โสต ศอ นาสิกแพทย์
คลินิก หู คอ จมูก โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไขปัญหา :

ทันตกรรม
เด็กฟันสวย

Q

A

ฟั นผุ ในเด็กวัยนี ้เกิดได้ จากหลายสาเหตุ บางคนมีเนื ้อฟั นไม่แข็งแรง
แต่ก�ำเนิด สภาวะช่องปากที่มีการไหลเวียนของน� ้ำลายน้ อย การชอบ
รับประทานขนมหวาน ลูกอมบ่อยๆ เป็ นต้ น ซึ่งเราจะป้องกันฟั นผุ
ได้ ดงั นี ้
1. การพบทันตแพทย์เป็ นประจ�ำทุก 6 เดือน หรื อ 1 ปี ถ้ ามีฟันผุ
หรื อมีปัญหาในช่องปากจะได้ รักษาและป้องกันได้ ทนั ท่วงที
2. หลีกเลี่ยงการรับประทานขนมหวาน โดยหันมารับประทานผักสด
และผลไม้ แทน
3. แปรงฟั นให้ ถกู วิธีและแปรงฟั นอย่างน้ อยวันละ 2 ครัง้ โดยผู้ปกครอง
ต้ องแปรงฟั นซ� ้ำให้ สะอาดแก่เด็ก และใช้ ไหมขัดฟั นท�ำความสะอาด
บริ เวณซอกฟั นที่ชิดกันวันละ 1 ครัง้ ก่อนนอน
4. ใช้ ยาสีฟันที่มีสว่ นผสมของฟลูออไรด์ ฟลูออไรด์ชว่ ยในการป้องกัน
ฟั นผุ ยาสีฟันที่เลือกใช้ ควรเป็ นยาสีฟันที่มีสว่ นผสมของฟลูออไรด์

อยากทราบวิธีการ

ดูแลฟันของลูก

อายุ 5 ขวบ ทั้งๆ ที่ดูแล
ฟันดีแล้ว แต่ก็ยังฟันผุ
ควรท�ำอย่างไรดี?

1,000 ppm ทันตแพทย์จะเป็ นผู้พิจารณาให้ ฟลูออไรด์เสริ มในกรณี
ที่มีฟลูออไรด์ในน� ้ำดื่มต�่ำ และท�ำการเคลือบฟลูออไรด์ทกุ ๆ 6 เดือน
ในเด็กที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดฟั นผุสูง เพื่ อช่วยลดการเกิ ดฟั นผุ
เพราะหนูๆ ส่วนมากจะไม่คอ่ ยยอมให้ แปรงฟั นค่ะ
ทพญ. วรรณดี ภาสวรรณกุล
ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็ก
คลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ซิลลิค ฟาร์มา จ�ำกัด

ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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ความดัน
โลหิตสูง

Q

คุณแม่อายุ 55 ปี

บ่นว่ามึนหัวบ่อยๆ

ไปวัดความดันได้ 180/100
สาเหตุเกิดจากอะไร
และดูแลตัวเองอย่างไรดี?

A
สาเหตุสว่ นใหญ่มากกว่าร้ อยละ 90 ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจะตรวจ
ไม่พบสาเหตุ เชื่อว่าเกิดจาก 2 ปั จจัยใหญ่ คือ
กรรมพั นธุ์

พบว่าผู้ทมี่ บี ดิ าหรือมารดาเป็ นความดันโลหิตสูง มีโอกาสเป็ นความดัน
โลหิตสูงได้ มากกว่าผู้ที่บิดา-มารดาไม่เป็ น ยิ่งกว่านัน้ ผู้ที่มีทัง้ บิดา
และมารดาเป็ นความดันโลหิตสูงจะมีความเสี่ยงที่จะเป็ นมากที่สุด
ผู้สงู อายุก็มีโอกาสเป็ นความดันโลหิตสูงเมื่ออายุมากขึ ้น

สิ่งแวดล้อม

ซึง่ เป็ นปั จจัยที่แก้ ไขได้ เช่น ภาวะอ้ วน เบาหวาน การรับประทานอาหาร
เค็ม การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ภาวะเครี ยด เป็ นต้ น ส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 10
อาจพบสาเหตุซึ่งบางโรคอาจรักษาให้ หายขาดได้ สาเหตุที่พบบ่อย
ได้ แก่ ได้ รับยาบางชนิด เช่น ยาคุมก�ำเนิด ยาสเตอรอยด์ หลักการป้องกัน
ไม่ให้ เป็ นความดันโลหิตสูง ท�ำได้ โดยการงดอาหารรสเค็ม ลดน� ้ำหนัก
ให้ อยูใ่ นเกณฑ์ที่เหมาะสม เลิกบุหรี่ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ เป็ นต้ น
นพ.อัครพงศ์ แสนเรือง
อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคเลือด
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
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กระแสน�้ำใจ :

ออกก�ำลังกาย
ระหว่างตัง
้ ครรภ์

Q

กระแสน�้ำใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ประจ�ำปี 2560

คุณหมอคะ

ระหว่างตั้งครรภ์
ออกก�ำลังกาย
ได้ไหม?

1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อย

ผู้ป่วยนอก (OPD) =
ผู้ป่วยใน (IPD) =

243 ครัง้
1,139 วันนอน

172,849.15 บาท
2,569,998.05 บาท

=

1,171

ราย

5,313,906.30 บาท

		

=

682

ครัง้

1,582,003.90 บาท

		

= 12,006

ครัง้

8,821,350.00 บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

A
ออกก�ำลังกายได้ คะ่ ถ้ าไม่มีข้อห้ าม เช่น มีเลือดออก มีความเสี่ยงแท้ ง
หรื อคลอดก่อนก�ำหนด รกเกาะต�่ำ หรื อมีโรคประจ�ำตัว เช่น ความดัน
โลหิ ต สูง โดยคุณ แม่ส ามารถปรึ ก ษาสูติ แ พทย์ ที่ รั บ ฝากครรภ์ เ พื่ อ
ประเมินความเสี่ยงได้ คะ่
ส่วนคุณแม่ทสี่ ขุ ภาพแข็งแรงดี ไม่มคี วามเสีย่ ง สามารถเริ่มออกก�ำลังได้
ตังแต่
้ หลัง 3 เดือนขึ ้นไปค่ะ แต่ถ้าคุณแม่เคยออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอมา
ตังแต่
้ กอ่ นตังครรภ์
้
อาจเริ่มออกก�ำลังได้ เร็วกว่านี ้ค่ะ แต่ลดการกระแทก
ลง เช่น จากเคยวิง่ ก็เปลีย่ นเป็ นเดิน เคยเต้ นแอโรบิคแบบกระโดดก็เต้ น
แบบเบาลงส�ำหรับคนท้ องโดยเฉพาะ หรื อฝึ กโยคะเพื่อยืดกล้ ามเนื ้อ
ลดอาการปวดเมือ่ ย นอกจากนี ้ยังมีการออกก�ำลังกายในน� ้ำหรือว่ายน� ้ำ
เพือ่ เสริมความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ส่วนการเล่นเวทหรือการออกก�ำลัง
ที่หนักกว่านี ้ ต้ องปรึกษาสูตแิ พทย์ และมีเทรนเนอร์ คอยควบคุมค่ะ
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท
สูตินรีแพทย์
คลินิกสูตินรีเวช โรงพยาบาลหัวเฉียว

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิ์ ประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือด ส่วนเกินสิทธิ์

5. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการศูนย์หัวเฉียวพิ ทักษ์ชีพ
(ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่เกิดเหตุ)

		

=

1,062

ครัง้

7,045,244.72

บาท

รวมเป็นเงิน		25,505,334.12 บาท

ทั้งนี้สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ท่านสามารถบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ ผ้ ูป่วย โดยผ่าน
บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย ชื่อบัญชี
โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 057-2-10202-9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เมือ่ ท่านบริจาคเงินแล้ ว กรุณาแจ้ งหลักฐานการบริจาคเงินทีแ่ ผนกการเงิน
โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยแฟกซ์หลักฐานดังกล่าวพร้ อมระบุ ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ มาที่ Fax : 0-2226-4283
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ณ ที่น้ี
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว ให้มีความสุข ความเจริญ
และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

ใบบริจาคของโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง) สามารถน�ำไปหักลดหย่อนภาษีได้
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: HealthFood
อาหารที่มีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว

รั บประทานได้ ไม่เกิ น 10% หรื อน้ อยกว่าจากพลังงานที่ควรได้ รับ
ตลอดวัน เช่น ผลิตภัณฑ์จากเนื ้อสัตว์ อาหารที่มีส่วนประกอบของ
ไขมันสัตว์ (เช่น ไส้ กรอก กุนเชียง หมูยอ) น� ้ำมันจากสัตว์ (เช่น น� ้ำมันหมู
น� ้ำมันไก่) น� ้ำมันมะพร้ าว น� ้ำมันปาล์ม

การให้โภชนบ�ำบัด
ส�ำหรับโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
โดย..แผนกโภชนบ�ำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว

ใ

นผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรได้ รับการดูแลในเรื่ องการ
บริ โ ภคอาหารอย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาวะแทรกซ้ อ น
ต่างๆ โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง
และไขมันทรานส์ ดังนัน้ ผู้ป่วยในกลุม่ นี ้ควรบริ โภคอาหารในปริ มาณ
ที่เหมาะสมต่อความต้ องการของร่ างกาย โดยจะให้ ค�ำแนะน�ำในการ
บริ โภคอาหารดังต่อไปนี ้
ไขมัน

ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทกรดไขมันไม่อมิ่ ตัว ซึง่ ประกอบด้ วย
น�ำ้ มันมะกอก น�ำ้ มันร� ำข้ าว น�ำ้ มันถั่วลิสง น�ำ้ มันถั่วเหลือง น�ำ้ มัน
ดอกทานตะวัน น� ้ำมันงา เป็ นต้ น และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
โดยเฉพาะอาหารที่มีกรดไขมันชนิดอิ่มตัว คอเลสเตอรอลสูง และ
ไขมันทรานส์
24

H UA C H I E W

H ea lthca re

อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง

เช่น ไข่แดง เครื่ องในสัตว์ ทุกชนิด อาหารทะเล (ยกเว้ นเนือ้ ปลา)
นมสด ไอศกรี ม ชีส เนย น� ้ำมันจากสัตว์ เป็ นต้ น
อาหารที่มีไขมันทรานส์

ซึ่งเป็ นไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจน ท�ำให้ คณ
ุ สมบัติของ
ไขมันเปลี่ยนแปลงไป มักพบในครี มเทียม เนยเทียม เนยขาว ขนม
กรุบกรอบ คุกกี ้ เค้ ก และอาหารทอดที่ใช้ น� ้ำมันทอดซ� ้ำ
โปรตีน

ควรเลื อ กรั บ ประทานโปรตี น ประเภทที่ มี ไ ขมัน ต�่ำ เช่ น การเลื อ ก
รับประทานปลา ไข่ขาว หรื อเนื ้อในส่วนที่ไม่ตดิ มัน งดการรับประทาน
เครื่องในสัตว์ ไข่แดง ถ้ าดืม่ นมควรเลือกนมพร่องมันเนย หรืออาจเลือก
รับประทานโปรตีนจากพืช เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ถัว่ แดง ถัว่ ลิสง
รวมทังผลิ
้ ตภัณฑ์จากถัว่ เช่น เต้ าเจี ้ยว เต้ าฮวย เป็ นต้ น
คาร์โบไฮเดรต

เลือกรับประทานข้ าวหรื อผลิตภัณฑ์จากข้ าวที่ไม่ได้ ขดั สีเอาร� ำออก
(Whole grain) เช่น ข้ าวกล้ อง ข้ าวซ้ อมมือ ข้ าวโอ๊ ต ขนมปั งโฮลวีท
ซึ่งอาหารเหล่านี ้มีเส้ นใยอาหารและยังมีวิตามินเกลือแร่ หลายชนิด
อีกด้ วย

ใยอาหาร

เพิ่มปริ มาณใยอาหารด้ วยการรั บประทานผัก ผลไม้ ถั่วเมล็ดแห้ ง
ธัญพืช ข้ าวและขนมปั งที่ไม่ผ่านการขัดสี โดยในแต่ละวันร่ างกาย
ต้ องการใยอาหารอย่างน้ อย 25-30 กรัม
ข้อแนะน�ำอื่นๆ

จ�ำกัดปริ มาณโซเดียมด้ วยการหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร
ที่มีรสเค็มจัด
ควบคุมการสูบบุหรี่
หลีกเลี่ยงการบริ โภคเครื่ องดื่มประเภทแอลกอฮอล์และเครื่ องดื่ม
ที่มีสว่ นผสมของน� ้ำตาล เพราะจะท�ำให้ ระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
เพิ่มขึ ้นและได้ รับพลังงานเกินความต้ องการของร่างกาย
หลีกเลี่ยงเครื่ องดื่มที่มีคาเฟอีนเป็ นส่วนผสม เช่น ชา กาแฟ
รับประทานอาหารที่มีสารต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidants)
อาจสามารถป้องกันและต่อต้ านการเกิดโรคหัวใจ ได้ แก่ วิตามินเอ
เช่น แครอท ฟั กทอง ผักโขม ผักบุ้ง มะละกอ วิตามินอี เช่น เมล็ดถัว่
ธัญพืช ผักใบเขียว น� ้ำมันพืช น� ้ำมันตับปลา อัลมอนด์ วิตามินซี
เช่น ส้ มเขียวหวาน ฝรั่ง มะนาว มะเขือเทศ บร็อคโคลี สตอเบอร์ รี่
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แรนแบ็กซี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
31 อาคารพญาไท บิวดิง
้ ห้องเลขที่ 313-318 ชั้นที่ 31
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด

280 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ 10100
H UA CH IE W

H ealthc are

25

: ภาพข่าวกิจกรรม

Kids Star Model @Huachiew

โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดกิจกรรม งาน Kids Star Model

นพ.กฤชวัชร ลาภเจริญวงศา (กลาง) ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายการแพทย์
โรงพยาบาลหัว เฉี ย ว เป็ น ประธานเปิ ด งาน Kids Star Model
@Huachiew ภายในงานมีการจัดประกวดหนูน้อยแข่งคลานและ
ประกวดชุดแฟนซีและชุดนานาชาติ พร้ อมการเสวนาพิเศษ เรื่ อง
“คุณหนูๆ กับโรค Top hit in Thailand 4.0” โดยทีมกุมารแพทย์
คลินกิ เด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ประกอบด้ วย พญ.วิไลรัตน์ หล้ ามาชน
กุมารแพทย์ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารก
แรกเกิด และ พญ.นวลนภา อนั นตสิทธิ์ กุมารแพทย์เฉพาะทาง
โรคภูมิแพ้
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ภาพข่าวกิจกรรม :

รพ.หัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

่ นที่ ณ โรงเรียนบ้านไร่ดอน
รพ.หัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลือ

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่ ณ โรงเรียน
บ้ านไร่ ดอน ต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
น�ำทีมโดย คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ ห าร พร้ อมคณะผู้ บริ ห าร แพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลหัวเฉียว พร้ อมจิตอาสาให้ บริ การตรวจรักษาโรคทัว่ ไป
จ่ายยา บริ การทันตกรรม บริ การตัดผม ก�ำจัดเหา กิจกรรมส่งเสริ ม
สุ ข ภาพ อี ก ทั ง้ ยั ง ได้ มอบเงิ น เป็ นทุ น การศึ ก ษา 20,000 บาท
และมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภค ชุดนักเรี ยน รองเท้ า อุปกรณ์การเรี ยน
อุปกรณ์กีฬา ให้ แก่เด็กนักเรี ยนและประชาชน โดยมีประชาชนมารับ
บริ การอย่างคับคัง่
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ที่ ป รึ ก ษา พญ.เบญจมาศ วณี ส อน / ประภั ส สร รุ จิ ร ากรสกุ ล / นพ.พงษ์ สั น ติ์ ลี้ สั ม พั น ธ์ / เอกชั ย วานิ ช กุ ล / นพ.สุ ช าติ ฉายเพิ่ ม ศั ก ดิ์ / นพ.ไพโรจน์ ชั ย กิ ต ติ ศิ ล ป์
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท / ทญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ / นพ.ทวีศักดิ์ น�ำธวัช เจ้าของ โรงพยาบาลหัวเฉียว บรรณาธิการและผู้จัดการจุลสาร อรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
กองบรรณาธิการ วันทนา กษีรรัตน์ / ณภัทร ธนะพุฒินาท / นงลักษณ์ ใจบุญ / กราฟฟิก/ถ่ายภาพ ไพรวัลย์ วิจิตรเชื้อ / เทพฤทธิ์ แข็งขยัน เหรัญญิก นาตยา อินทสวัสดิ์
ฝ่ายโฆษณา ภญ.สมจิตต์ กาญจนพงศ์กุล ฝ่ายสมาชิก พิมพ์ชนา จารุศิริภาณุวงศ์ ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที่ 665 ถนนบ�ำรุงเมือง
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กทม.10100 โทรศัพท์ 0-2223-1351 โทรสาร 0-2223-1253

