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วัสดีคะ่ ..ท่านผู้อา่ นทีร่ กั ทุกท่าน กลับมาพบกันใน Hua Chiew
HealthCare ฉบับที่ 1/2562 ซึง่ เป็ นจุลสารสุขภาพฉบับแรก
ของปี 2562 นี ้นะคะ และทางทีมงานได้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาพและเรื่องราวต่างๆ มากมายทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั ท่านผู้อา่ น
ทุกท่าน ซึง่ ปั จจุบนั โรงพยาบาลหัวเฉียวก้ าวเข้ าสูป่ ี ครบรอบการ
ก่อตัง้ 81 ปี แล้ ว จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มอบความไว้ วางใจ
ในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ ท่านรั กกับโรงพยาบาล
หัวเฉียว ความเชื่อมัน่ และไว้ ใจในคุณภาพการรักษาของท่านนัน้
เป็ นแรงผลักดันท�ำให้ โรงพยาบาลหัวเฉียวไม่เคยหยุดนิ่งในการ
พัฒนาศักยภาพจนถึงปั จจุบนั

โรงพยาบาลหัวเฉียว ยังคงวางแผนการพัฒนาในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล
เจ้ าหน้ าที่ เครื่ องมือทางการแพทย์ อาคารสถานที่ และระบบ
คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ โดยโรงพยาบาลได้ เปิ ดบริ การ 6
ศูนย์บริ การ ได้ แก่ ศูนย์ หวั ใจและหลอดเลือด ศูนย์ ศัลยกรรม
ศูนย์ กระดูกและข้ อ ศูนย์ จักษุ ศูนย์ ผ่าตัดส่ องกล้ องทาง
ศัลยกรรมนรี เวช ศูนย์ แม่ และเด็ก และศูนย์ ทันตกรรม
พร้ อมที ม แพทย์ ค รบทุก สาขา เพื่ อ เป็ น โรงพยาบาลที่ รั ก ษา
โรคซับซ้ อน โรครักษายาก (ระดับตติยภูม)ิ ในหลากหลายสาขาได้
และในปี นี ้โรงพยาบาลหัวเฉียวได้ พฒ
ั นาระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ โดย Upgrade ระบบสารสนเทศในการดูแลผู้ป่วย
Trakcare จาก Version P.7 เป็ น Version 2018 เพื่อเพิ่ม ความ
รวดเร็ วและประสิทธิภาพในการท�ำงานให้ การด�ำเนินงานต่างๆ
ของโรงพยาบาลฯ ในการดูแลผู้ป่วยและเชื่อมผสานระบบทาง
การแพทย์ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ใน Healthcare ฉบับนี ้จะพาทุกท่านมาท�ำความรู้จกั ศูนย์ ทนั ตกรรม
ถึงศักยภาพในการรักษาที่ครบถ้ วน มีทีมทันตแพทย์ผ้ ชู �ำนาญการ
ทัว่ ไปและเฉพาะทางสาขาต่างๆ จากนันคอลั
้
มน์คณ
ุ หมอไขปั ญหา
จะกล่าวถึง โรคหัวใจ การผ่าตัดเปลีย่ นข้ อเข่าเทียม การผ่าตัดมดลูก
แบบส่องกล้ อง การส่องกล้ องทางเดินอาหาร และเบาหวานขึ ้นตา
เชิญท่านผู้อา่ นติดตามกันดูนะคะ
สุดท้ ายนี ้.. ดิฉนั หวังว่าสมาชิก HuaChiew HealthCare จะได้ รับ
สาระความรู้จากจุลสารเล่มนี ้ แล้ วพบกันใหม่ฉบับหน้ า สวัสดีคะ่ ..
พญ.วิไลรั ตน์ หล้ ามาชน
บรรณาธิการ

: รอบรั้วหัวเฉียว

รพ.หัวเฉียว ทุ่มงบ 60 ล้าน

โ

เปลี่ยนระบบคอมพิ วเตอร์
เพิ่ มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

รงพยาบาลหัวเฉียวเป็ นโรงพยาบาลเอกชนเพือ่ สังคม ในสังกัดมูลนิธิ
ป่ อเต็กตึง๊ มีมาตรฐานการรักษาเทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชนทัว่ ไป
การบริ หารจัดการตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ที่ยดึ
ผู้ป่วยเป็ นศูนย์กลาง หัวใจส�ำคัญของการพัฒนาคือท�ำให้ โรงพยาบาล
สามารถพัฒนาศักยภาพในการให้ บริ การเข้ าสู่การเป็ นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมใิ นหลากหลายสาขา เพือ่ เป็ นทีพ่ งึ่ ของประชาชนทุกระดับ
ฐานะได้ อย่างยัง่ ยืน ด้ วยการน�ำผลก�ำไรไปพัฒนาบริการทางการแพทย์
ทังด้
้ านเครื่องมือการแพทย์ การพัฒนาบุคคลด้ านความรู้ ทักษะ พัฒนา
ด้ านอาคารสถานที่ พัฒนาด้ านระบบคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
รวมถึงการท�ำโครงการเพื่อสังคม

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว แพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่ เข้ าร่วมกิจกรรม
Kick Off Trakcare 2018
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: รอบรั้วหัวเฉียว

คุณสุธี เกตุศิริ กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิ ดเผยว่า คณะกรรมการบริ หารได้ มีมติอนุมตั ิ
งบประมาณการลงทุนกว่า 60 ล้ านบาท Upgrade ระบบสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ ้น 20% กล่าวคือ มี
จ�ำนวนผู้ป่วยประมาณ 6 แสนรายต่อปี จากเดิมที่มีเพียง 5 แสนราย
ต่อปี เพื่อให้ ทีมแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลหัวเฉียว สามารถ
เข้ าถึงข้ อมูลของผู้ป่วยได้ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการท�ำงาน
รวมถึงการตัดสินใจในการรักษาเป็ นไปอย่างแม่นย�ำมากยิ่งขึ ้น

คุณสุธี เกตุศริ ิ

กรรมการบริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว
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รอบรั้วหัวเฉียว :

น.อ.นายแพทย์ ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำ� นวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรงพยาบาลหัวเฉียวได้ กำ� หนดให้ มกี าร
Upgrade TrakCare จาก Version P.7 เป็ น Version 2018 Phase 1
ให้ เสร็ จเรี ยบร้ อยภายในไตรมาส 1 ปี 2562 เพื่อเพิ่มความรวดเร็ ว
และประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย ในส่วนของแพทย์และพยาบาล
มีความเชื่อมโยงกันส่งผลให้ ผ้ รู ับบริ การมีความปลอดภัย ซึ่งจะช่วย
ให้ การบริ หารจัดการองค์กรในด้ านต่างๆ ด�ำเนินไปได้ อย่างราบรื่ น
ซึง่ การ Upgrade TrakCare 2018 ครัง้ นี ้ บริ ษัท InterSystem ได้ เข้ า
มาเป็ นผู้ด�ำเนิ นการ โดยคาดว่าในปี 2564 โรงพยาบาลหัวเฉี ยว
จะเข้ าสูร่ ะบบอิเล็กทรอนิกส์ทงหมด
ั้
เพือ่ ให้ การท�ำงานของระบบในส่วน
ของแพทย์ เภสัชกร พยาบาล ฯลฯ มีคณ
ุ ภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย
และระบบนี ก้ ็ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ผู้ป่ วยทุก คนที่ ม าใช้ บ ริ ก ารจาก
โรงพยาบาลหัวเฉียว

น.อ.นายแพทย์ ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
โรงพยาบาลหัวเฉียว
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ศูนย์ทันตกรรม

ปั

จจุบนั ศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิ ดให้ บริการตรวจ
รักษาครอบคลุมทุกโรคในช่องปาก โดยทันตแพทย์ผ้ ชู �ำนาญการ
และเฉพาะทาง ซึง่ เน้ นความสะอาดในขันตอนต่
้
างๆ เป็ นส�ำคัญ พร้ อม
เครื่องมือทีท่ นั สมัยทีผ่ า่ นการท�ำให้ ปราศจากเชื ้อด้ วยเครื่อง Autoclave
ที่ใช้ ส�ำหรับนึ่งฆ่าเชื ้อ โดยใช้ ไอน� ้ำร้ อนและแรงดันสูง ท�ำให้ ครื่ องมือ
ทันตกรรมที่ผา่ นการนึง่ แล้ วอยูใ่ นสภาพปราศจากเชื ้อ และควบคุมการ
ติดเชื ้อที่เข้ มงวดตามมาตรฐานสากล สามารถบริ การ ได้ อย่างรวดเร็ ว
และบริการประทับใจต่อผู้เข้ ารับการรักษา เพือ่ เป็ นการสร้ างบุคลิกภาพ
และความมัน่ ใจ พร้ อมเสริ มสร้ างฟั นให้ แข็งแรง
ศูนย์ ทนั ตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีการพัฒนามาตลอด 81 ปี
มีการบริ การโดยยึดผู้ป่วยเป็ นศูนย์ กลาง เพราะผู้ที่มารั บบริ การที่
โรงพยาบาลฯ ถือเป็ นหัวใจส�ำคัญที่เราต้ องดูแลท่านดุจดัง่ ญาติมิตร
ทางศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงต้ องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับผู้รับบริ การที่เพิ่มขึ ้น
ในส่วนของการให้ การดูแลรักษา ทีมทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้ าหน้ าที่
พร้ อมให้ การดูแลด้ วยมาตรฐานโรงพยาบาล สะอาด ปลอดภัย มีห้อง
ตรวจทันตกรรม ส�ำหรับผู้ใหญ่ 9 ห้ อง และส�ำหรับเด็ก 1 ห้ อง ห้ องปฏิบตั ิ
การทางทันตกรรมประดิษฐ์ ห้ องให้ การพยาบาลและอุปกรณ์ฉกุ เฉิน
เครื่ องเอกซเรย์ ทนั ตกรรม และอีกหนึ่งเครื่ องมืออันทันสมัย เครื่ อง
6
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เอกซเรย์ประมวลภาพรังสีในช่องปากด้ วยระบบ 3 มิติ (Dental X-ray 3D)
ที่ถกู น�ำมาใช้ ในการวางแผนและรักษาทางด้ านทันตกรรมให้ กบั คนไข้
เนื่องจากภาพถ่ายทางกายวิภาคของคนไข้ สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ
คือ ทังภาพตั
้
ดแนวแกนกลางหรื อบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพ
แนวกว้ างทัง้ หมด เช่น การเอกซเรย์ ฟันเพื่อถอนฟั นหรื อผ่าฟั นคุด
การเอกซเรย์ฟันเพื่อการรักษารากฟั น เป็ นต้ น

เครื่ องเอกซเรย์ประมวลภาพรังสีในช่องปาก ด้ วยระบบ 3 มิติ (Dental X-ray 3D)

ศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉี ยว ให้ บริ การตรวจรักษาโรคทาง
ช่องปาก โดยเริ่มตังแต่
้ การตรวจและให้ คำ� ปรึกษา การท�ำความสะอาด
ฟั น ถอนฟั น อุดฟั น ขูดหินปูน ผ่าตัดฟั นคุด ผ่าตัดแก้ ไขขากรรไกร รักษา
รากฟั น ฝั งรากฟั นเทียม ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก และนอกจากนี ้ยังมี
การบริการทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เช่น การฟอกสีฟัน การตกแต่ง
แก้ ไขฟั นหน้ า การจัดฟั น การใส่ฟัน รักษาโรคเหงือก และศัลยกรรม
ช่องปากรักษารากฟั น

HealthCare :

ฟันฝังแก้ไขได้
ด้วยการผ่าตัด

ฟั

นถึงแม้ เป็ นเพียงอวัยวะส่วนเล็กๆ ในร่างกาย แต่กลับเต็มไปด้ วย
ความส�ำคัญมากมาย เช่น ใช้ ฟันส�ำหรับบดเคี ้ยวอาหารให้ ละเอียด
ใช้ ในการออกเสียงให้ ชดั เจน และยังช่วยท�ำให้ ใบหน้ าดูสวยงาม ฟั น
ของคนเราส่วนใหญ่จะมีฟัน 32 ซี่ ประกอบด้ วยฟั นตัด 8 ซี่ ฟั นเขี ้ยว 4
ซี่ ฟั นกรามน้ อย 8 ซี่ และฟั นกราม 12 ซี่ (รวมฟั นคุด 4 ซี่) คนส่วนใหญ่
จะมีฟันแท้ งอกครบ 32 ซี่ เมื่อเข้ าสูว่ ยั รุ่น ผู้ใหญ่มกั จะถอนฟั นคุดออก
เพราะช่องปากของคนเรามีช่องว่างไม่พอส�ำหรับให้ ฟันเหล่านี ้งอกขึ ้น
ได้ ตามปกติหรื อเรี ยงตัวเสมอกับฟั นซี่อื่น หรื ออีกหนึง่ กรณี คือ ฟั นฝัง
ฟั นฝั งจะคล้ ายกับฟั นคุด แต่ฟันที่เป็ นฟั นฝั งจะจมอยู่ในกระดูกขา
กรรไกรโดยไม่มสี ว่ นใดส่วนหนึง่ ไปชนกับฟั นข้ างเคียงเหมือนฟั นคุด ฟั น
ฝังมีได้ ทงฟั
ั ้ นหน้ า ฟั นเขี ้ยว และฟั นซีอ่ น่ื ๆ ซึง่ ถ้ าผู้ป่วยพบว่าตัวเองมีฟัน
ฝัง อาจท�ำให้ ฟันข้ างเคียงเปลี่ยนต�ำแหน่ง แรงดันที่เกิดจากฟั นฝังคุด
อาจท�ำให้ ฟันข้ างเคียงเคลือ่ นเกออกไปหรือเกิดการบิดตัว ท�ำให้ รากฟั น

ข้ างเคียงเกิดการละลาย ท�ำให้ เกิดถุงน� ้ำในกระดูกขากรรไกร ถุงหน่อ
ฟั นรอบตัวฟั นฝังที่กว้ างผิดปกติ ฟั นฝังอาจท�ำให้ เกิดอาการปวด อาจ
ปวดร้ าวขึ ้นไปบริ เวณตา หู ขมับ หรื อใบหน้ า หรื อท�ำให้ ปวดหัวได้
ฟั นข้ างเคียงที่ถกู ฟั นฝั งดัน หากรากละลายถึงโพรงประสาทจะท�ำให้
ปวดฟั น ดังนันจะต้
้ องแก้ ไขฟั นฝังด้ วยการผ่าตัด ในส่วนของการผ่าตัด
ฟั นฝั งสามารถท�ำได้ ในศูนย์ทนั ตกรรม ไม่ต้องวางยาสลบ เพียงแค่ใช้
ยาชาเฉพาะที่ เหมื อ นการถอนฟั น หรื อ การผ่ า ฟั น คุด ทั่ว ไปแล้ ว ก็
ถอนออก ดังนันจึ
้ งไม่มีอะไรที่ต้องน่ากังวล
ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์
ทันตแพทย์ เฉพาะทางรักษารากฟัน
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิกา้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
66 อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ชั้น 19 ถนน สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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การปลูกฟัน..
หนึ่งทางเลือก
ทดแทนฟันที่หายไป

ฟั

นถื อ เป็ น อวัย วะในร่ า งกายที่ ส� ำ คัญ ส� ำ หรั บ มนุษ ย์ อ ย่ า งมาก
เพราะนอกจากบดเคี ย้ วอาหารแล้ วยังช่วยในการพูด ให้ ออก
เสียงชัดเจนขึ ้น ช่วยรักษาโครงสร้ างใบหน้ า ให้ มีความกว้ างความยาว
และความอิ่มของริ มฝี ปากให้ สมดุลกัน และเป็ นส่วนประกอบของ
บุคลิกภาพ เพราะฟั นเป็ นส่วนหนึง่ ที่มองเห็นได้ งา่ ย โดยเฉพาะเวลาที่
พูดคุย แต่อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ยงั หนีไม่พ้นปั ญหาเรื่ องฟั น บางคนก็
เจอปั ญหาในเรื่ องฟั นผุ ฟั นเก ฟั นซ้ อน หรื อบางคนเจอปั ญหาเรื่ องฟั น
จากการเกิดอุบตั ิเหตุแล้ วท�ำให้ ฟันหลุด ท�ำให้ เกิดช่องว่างระหว่างฟั น
ซึ่งท�ำให้ เกิดผลเสียคือท�ำให้ ไม่มนั่ ใจในการยิม้ หรื อสนทนากับผู้อื่น
ผู้คนสมัยนี ้หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ ้น จะเห็นได้ ชดั ในเรื่องของฟัน ผู้คน
มีการจัดฟั นกันอย่างมาก โดยเฉพาะกลุม่ วัยรุ่นนิยมกันอย่างแพร่หลาย
ซึง่ ก็ต้องแยกออกไปว่าเป็ นการจัดฟั นโดยทันตแพทย์หรื อการท�ำตาม
กระแสสังคม ส�ำหรับกลุม่ ผู้ใหญ่จะพบการจัดฟั นน้ อยกว่ากลุม่ วัยรุ่ น
แต่จะมีเรื่ องของการใส่ฟันปลอมแทนเป็ นส่วนมาก

A

B

C

D

E

F

G

H

ภาพแสดงขันตอนการปลู
้
กฟั น
8
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ปั จจุบนั แนวทางการรักษามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ผู้ป่วยท่านใดที่มี
ปั ญหาในเรื่ องของฟั น เช่น มีการสูญเสียฟั น หรื อไม่มีฟันแท้ บางซี่แต่
ก�ำเนิด ท�ำให้ มีช่องว่างระหว่างฟั นก็สามารถท�ำการปลูกฟั น โดยการ
ผ่าตัดย้ ายฟั นจากที่หนึ่งไปปลูกอีกที่หนึ่งในคนเดียวกัน รวมถึงการ
เคลือ่ นย้ ายฟั นฝังคุดที่ยงั ไม่ขึ ้นไปใส่ในบริ เวณฟั นที่ถกู ถอนหรื อฟั นแท้
ไม่มีแต่ก�ำเนิดไปปลูกในเบ้ าฟั น ที่ท�ำศัลยกรรมตกแต่งเพื่อรองรับการ
ปลูกฟั น
ส�ำหรับข้ อบ่งชี ้ในการปลูกฟั นนัน้ ผู้ป่วยจะต้ องมีสขุ ภาพปากดี ไม่มโี รค
ทางระบบใดๆ ที่จะท�ำให้ การหายจากบาดแผลช้ าลงหรื อมีการติดเชื ้อ
ง่าย ฟั นที่จะน�ำไปปลูกถ่ายจะต้ องมีลกั ษณะขนาดของตัวฟั นเหมาะ
สมกับช่องว่างที่จะปลูก หน่อฟั นต้ องไม่มีพยาธิสภาพใดๆ ฟั นที่จะน�ำ
ไปปลูกต้ องไม่อยูล่ กึ มาก และฟั นที่จะน�ำไปปลูกควรเป็ นฟั นแท้ ที่ยงั มี
การเจริ ญของรากฟั นอยู่ ปลายรากฝั งไม่ปิด หรื อมีการเจริ ญของราก
ยาวประมาณ 2/3 ถึง 3/4 ของความยาวรากปกติ ซึง่ จะสามารถประสาน
หลอดเลือด และมีเลือดมาเลี ้ยงเนื ้อเยื ้อใหม่ได้ ดีกว่าฟั นที่รากปิ ดแล้ ว
ซึง่ พบได้ ในผู้ป่วยอายุน้อย
การปลูกฟั น ท�ำได้ ด้วยวิธีการย้ ายฟั นจากที่หนึง่ ไปปลูกอีกที่หนึง่ นัน้
ซึง่ มีทงข้
ั ้ อดีและข้ อเสีย ข้ อดี คือ เป็ นทางเลือกในการรักษาที่ดีกว่าการ
ใส่ฟันปลอม ประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการใส่ฟันปลอม และยังช่วยให้ การ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟั นง่ายขึ ้นหรื อใช้ เวลาในการรักษาสันลง
้ ส่วน
ในข้ อเสีย คือ ท�ำนายผลการรักษาได้ ยากอาจมีภาวะแทรกซ้ อนเกิดขึ ้น
เช่น การไม่ยดึ ติดของฟั นปลูกท�ำให้ เกิดการสูญเสียตามมา
ทพ.ธนนท์ชัย ลิมปสวัสดิ์ไพศาล
ทันตแพทย์ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

HealthCare :

สิทธิประโยชน์..กรณีทันตกรรม
ที่ผู้ประกันตนควรรู้

ป

ระกันสังคมท�ำฟั น สามารถใช้ สิทธิท�ำฟั นประกันสังคม ได้ ทงกั
ั้ บ
โรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรมก็ได้ เช่นกัน แต่ต้อง
เป็ นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้

สิทธิทำ� ฟั นประกันสังคม ไม่วา่ จะเป็ น อุด ถอน ผ่า หรื อ ขูดหินปูน
ไม่จ�ำเป็ นต้ องส�ำรองจ่ายเงินเหมือนแต่ก่อน หากเป็ นการเข้ ารับบริ การ
ในสถานพยาบาลของรั ฐ ส่วนสถานพยาบาลและคลินิกเอกชนนัน้
ตอนนี ้ได้ เข้ าร่วมโครงการแล้ วมากกว่า 1,000 แห่ง ซึง่ สามารถสังเกตได้
ว่าสถานพยาบาลแห่งไหนทีไ่ ม่ต้องส�ำรองจ่าย จากป้ายสติก๊ เกอร์ ทรี่ ะบุ
ว่า “สถานพยาบาลแห่ งนีใ้ ห้ บริการผู้ประกันตน กรณีทนั ตกรรม
ท�ำฟั นไม่ ต้องส�ำรองจ่ าย” ซึง่ ศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
มีระบบประกันสังคมโดยไม่ต้องส�ำรองจ่าย และเชิญชวนผู้ประกันตน
ในระบบประกันสังคมทุกโรงพยาบาลเข้ ารับบริ การ ถอนฟั น อุดฟั น
ขูดหินปูน และผ่าฟั นคุดฯ โดยไม่ต้องส�ำรองจ่ายภายใต้ วงเงินคนละ
900 บาทต่อปี
อภินน
ั ทนาการ

อัตราค่าบริการทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

(ส�ำนักประกันสังคมจ่ายตามจริ ง แต่ไม่เกิน 900 บาท/ปี /คน)

ล�ำดับ
1*
2*

รายการ
ขูดหินปูน
อุดฟัน (ต่อซี่)
• ด้วยวัสดุอมัลกัม

3**
4**

• ด้วยวัสดุสีเคลือบฟัน
ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด

อัตราค่าบริการ
900 บาท
800-1,900 บาท
850-2,600 บาท
800-2,500 บาท
4,300-7,100 บาท

ในอัตราเท่าที่จ่ายจริ งตามความจ�ำเป็ นแต่ไม่เกิน 900 บาท/ราย/ปี
โดยไม่ต้องส�ำรองจ่าย ในกรณี ที่ผ้ ูประกันตนเข้ ารั บบริ การทางการ
แพทย์ ณ สถานพยาบาลที่ท�ำความตกลงกับส�ำนักงานฯ ให้ ผ้ ปู ระกัน
ตนจ่ายค่าบริ การทางการแพทย์ ให้ กบั สถานพยาบาลเฉพาะส่วนเกิน
จากสิทธิที่ได้ รับ
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เมอร์ค จ�ำกัด

บริษท
ั เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติง
้ จ�ำกัด
H UA CH IE W

Healthc are

9

: คุณหมอไขปัญหา

Q
โรคหัวใจ

ภาวะหัวใจ
ล้มเหลวคืออะไร
สามารถรักษา
ได้อย่างไร?

A
ภาวะหัวใจล้ มเหลว คือ ภาวะที่กล้ ามเนื ้อหัวใจสูญเสียการท�ำงาน
ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี ้ยงทัว่ ร่างกายได้ เพียงพอ ท�ำให้ เกิดภาวะ
น� ้ำท่วมปอด และภาวะบวมตามมา ซึง่ ภาวะหัวใจล้ มเหลว แบ่งแยกได้
2 ประเภท คือ ภาวะหัวใจล้ มเหลวเฉียบพลัน และภาวะหัวใจล้ มเหลว
เรื อ้ รัง โดยอาการภาวะหัวใจล้ มเหลว ผู้ป่วยจะมีอาการหายใจเหนื่อย
อ่อนเพลีย ถ้ านอนหงายจะหายใจไม่ออก ต้ องลุกขึ ้นนัง่ และมีอาการ
บวมจากภาวะคัง่ น� ้ำและเกลือ จะมีอาการบวมตามเท้ า ขา หรื อตาม

อวัยวะภายใน เช่น ตับ ม้ ามโต ท้ องบวม สามารถรักษาอาการของ
ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ มเหลวได้ ด้วยการรักษาด้ วยยา เช่น ยาขับปั สสาวะ
ลดความดันโลหิต ยาขยายหลอดเลือด เป็ นต้ น และการรักษาตาม
สาเหตุที่ท�ำให้ เกิดภาวะหัวใจล้ มเหลว เช่น ถ้ าสาเหตุเกิดจากภาวะ
หัวใจขาดเลือดก็ต้องท�ำบอลลูนขยายหลอดเลือด หรื อผ่าตัดบายพาส
ถ้ าเป็ นโรคของกล้ ามเนื ้อหัวใจอ่อนแรง อาจพิจารณาผ่าตัดใส่เครื่ อง
กระตุ้นหัวใจ เป็ นต้ น
นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจ เฉพาะทางหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

การท�ำบอลลูนขยายหลอดเลือด
10

H UA C H I E W

H ea lthca re

ผ่าตัดใส่เครื่ องกระตุ้นหัวใจ

คุณหมอไขปัญหา :

การผ่าตัด
เปลี่ยนข้อเข่าเทียม

Q
เมื่อผ่าตัดเปลี่ยน
ข้อเข่าเทียมแล้ว
ดีอย่างไร?

A
ก่อนอื่นต้ องบอกก่อนว่าภาวะข้ อเข่าเสื่อมมีหลายสาเหตุ เช่น อายุ
ที่มากขึ ้น โรคข้ อต่อรู มาตอยด์ โรคฮีโมฟิ เลีย การบาดเจ็บที่เข่า ซึ่ง
แพทย์จะให้ เข้ ารับการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่าก็ต่อเมื่อมีอาการเจ็บปวด
ทีเ่ ข่ารุนแรงจนส่งผลต่อคุณภาพชีวติ โดยทีก่ ินยาหรื อฉีดยาแล้ วอาการ
ไม่ดีขึ ้น ด�ำเนินกิจวัตรประจ�ำวันอย่างการจับจ่ายซื ้อของหรื ออาบน� ้ำ
ยากล�ำบาก หรื อไม่สามารถท�ำได้ เลย ไม่สามารถมีปฏิสมั พันธ์ กับ

ผู้อื่นหรื อไม่สามารถท�ำงานได้ และเมื่อได้ รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้ อเข่า
เทียมแล้ วคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจะดีขึ ้น สามารถใช้ งานของข้ อเข่า
ได้ เป็ นอย่างปกติ
นพ.สิริเอก คงแสงดาว
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ซาโนฟี่ ปาสเตอร์ จ�ำกัด

ภาวะข้ อเข่าเสื่อม

การผ่าตัดผ่านกล้ อง

87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 24 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
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การส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร

Q

A

การส่ องกล้ องทางเดินอาหาร แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ทางเดินอาหารส่ วนบน ซึ่งใช้ ตรวจประเมินโรคของหลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร และล�ำไส้ เล็กส่วนต้ น

ประโยชน์ของ
การส่องกล้อง
ทางเดินอาหาร
มีอะไรบ้าง?

ทางเดินอาหารส่ วนล่ าง จะใช้ การตรวจล�ำไส้ ใหญ่และทวารหนัก
โดยประโยชน์ของการตรวจส่องกล้ องทางเดินอาหารทังสองส่
้
วน คือ
ใช้ ตรวจวินิจฉัยโรค รวมถึงการรักษาไปในตัว เช่น แผลในเยื่อบุทาง
เดินอาหาร ติง่ เนื ้อ ตลอดจนโรคมะเร็ งในระบบทางเดินอาหาร เป็ นต้ น

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
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การส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนบน

การส่องกล้ องทางเดินอาหารส่วนล่าง

นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย
ศัลยแพทย์ ศูนย์ผา่ ตัดส่องกล้องทางศัลยกรรม
โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไขปัญหา :

การผ่าตัดมดลูก
แบบส่องกล้อง

ผ่าตัดมดลูก
มีอันตรายหรือไม่
และควรเตรียมตัว
ก่อนการผ่าตัด
อย่างไร?

Q

A
การผ่ าตัดมดลูก ต้ องบอกก่อนว่ามีหลายสาเหตุที่ท�ำให้ ผ้ หู ญิงต้ อง
ผ่าตัด เช่น เนื ้องอกมดลูก พังผืดในมดลูก มะเร็ งปากมดลูก เป็ นต้ น
และการผ่าตัดในปั จจุบนั ไม่น่ากลัวเหมือนสมัยก่อน เพราะปั จจุบนั มี
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ ามาช่วยในการรักษา เช่น การผ่าตัดด้ วยกล้ อง
ซึง่ การผ่าตัดมดลูกโดยการส่องกล้ องนัน้ จะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยมีแผลขนาด
เล็ก เจ็บตัวน้ อย มีความเสี่ยงในการติดเชื ้อและเกิดภาวะแทรกซ้ อน
ข้ างเคียงได้ น้อย ใช้ เวลาในการฟื น้ ตัวน้ อยลง ท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยหายเร็ ว และ
กลับไปใช้ ชวี ติ ตามปกติได้ ไวขึ ้น ในส่วนของการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดนัน้
ต้ องแจ้ งแพทย์กอ่ นว่าท่านเป็ นโรคอะไร รับประทานยาอะไรเป็ นประจ�ำ
เคยผ่าตัดที่ไหนมาก่อนไหม ดื่มเหล้ าสูบบุหรี่ เป็ นประจ�ำหรื อไม่ และ
ระหว่างวันใกล้ ผา่ ตัดหรือก่อนผ่าตัด ถ้ าไม่สบายด้ วยเรื่องอะไรแม้ เพียง
เล็กน้ อย เช่น เป็ นหวัด มีผื่นคัน ฯลฯ ควรรี บแจ้ งแพทย์ให้ ทราบ

การผ่าตัดผ่านกล้ อง “แผลเล็ก เจ็บน้ อย ฟื ้ นตัวเร็ว”
นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร
สูติแพทย์ เฉพาะทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
และผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลหัวเฉียว
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: คุณหมอไขปัญหา

Q
เบาหวานขึ้นตา

้ ตา
เบาหวานขึน
สามารถรักษา
และป้องกันได้
อย่างไร?

A
เบาหวานขึน้ ตา อาจจะไม่แสดงอาการใดๆ ในระยะแรก จึงอาจท�ำให้
ผู้ป่วยชะล่าใจไม่คิดที่จะมาตรวจตาถึงแม้ ว่าจะรู้ ว่าตนเองเป็ นโรค
เบาหวาน จนนานเข้ าเริ่มมีอาการแสดงออกมาไม่วา่ จะเป็ นตามัว ตามืด
ลงอย่างเฉียบพลัน หรื ออาจถึงขึ ้นมีเลือดออกในวุ้นตา ซึง่ หากมารักษา
ช้ าอาจท�ำให้ ผ้ ปู ่ วยถึงขันตาบอดอย่
้
างถาวร
ส่ วนการรั กษา หากแพทย์ตรวจพบแล้ วว่าเป็ นเบาหวาน ควรปฏิบตั ิ
ตามค�ำแนะน�ำอย่างเคร่งครัด โดยจะควบคุมปั จจัยเสีย่ งที่ทำ� ให้ อาการ
ของโรคก�ำเริบเป็ นหลัก จะไม่เน้ นทีก่ ารรักษาทางดวงตา แต่จกั ษุแพทย์
จะนัดเข้ ามาตรวจเป็ นระยะๆ หากอาการไม่เลวร้ ายลง ก็จะยังไม่จำ� เป็ น
ต้ องรับการรักษาเป็ นพิเศษ แต่ถ้าหากเป็ นโรคเบาหวานทีจ่ อตามากขึ ้น
จัก ษุ แ พทย์ จ ะรั ก ษาโดยการใช้ เ ลเซอร์ ซึ่ง จะไม่ มี อ าการเจ็ บ ปวด
แต่อย่างใด โดยการรักษานี ้เพื่อหยุดการลุกลามของโรค รวมถึงการ
ฉีดยารักษาหากพบว่าเกิดภาวะแทรกซ้ อนในจอตา หากเป็ นมากอาจ
จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการผ่าตัด

ส่ วนการป้ องกัน นันยั
้ งไม่มวี ธิ ีปอ้ งกันได้ โดยตรง จักษุแพทย์จะแนะน�ำ
ให้ ผ้ ปู ่ วยหลีกเลี่ยงปั จจัยเสี่ยงที่อาจท�ำให้ เกิดอาการของโรคเป็ นหลัก
เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดแป้ง น� ้ำตาล และ
อาหารรสเค็ม งดสูบบุหรี่ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ และถ้ าหากตรวจ
พบว่าตนเองเป็ นเบาหวานขึ ้นตาตังแต่
้ ในระยะแรก ควรปฏิบตั ิตาม
ค�ำแนะน� ำของจักษุ แพทย์ และมาตรวจสุขภาพตาโดยจักษุ แพทย์
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพราะโรคเบาหวานอาจส่งผลท�ำให้ เกิดโรคตา
อื่นๆ ได้ อีก
พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์
จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคจอประสาทตาและน�ำ้ วุน
้ ตา
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
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กระแสน�้ำใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ประจ�ำปี 2561

กระแสน�้ำใจ :
อภินน
ั ทนาการ

1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อย

ผู้ป่วยนอก (OPD) = 164 ครัง้
135,747.95 บาท
ผู้ป่วยใน (IPD) = 1,689 วันนอน 4,390,539.44 บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

		

= 1,234 ราย

5,043,933.66 บาท

		

=

480 ครัง้

1,571,185.27 บาท

		

= 14,881 ครัง้

10,651,850.00 บาท

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิ์ประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือดส่วนเกินสิทธิ์

5. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการศูนย์หัวเฉียวพิ ทักษ์ชีพ
(ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่เกิดเหตุ)

		
= 806 ครัง้
			 รวมเป็นเงิน

6,434,137.31 บาท
27,927,254.58 บาท

ทั้งนี้สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ท่านสามารถบริ จาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผ้ ปู ่ วย โดยผ่าน
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย
ชื่อบัญชี โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 057-2-10202-9 บัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ เมือ่ ท่านบริจาคเงินแล้ วกรุณาแจ้ งหลักฐานการบริจาค
เงินที่แผนกการเงิน โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยแฟกซ์หลักฐานดังกล่าว
พร้ อมระบุ ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ FAX : 0-2226-4283
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ณ ที่น้ี
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว ให้มีความสุข
ความเจริญ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป

บริษท
ั เมนารินี จ�ำกัด
3302-07 ชั้น 33 อาคาร Athenee Tower ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั โนวาร์ตส
ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

๊ ) สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้
ใบบริจาคของโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธป
ิ อ
่ เต็กตึง
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อาหาร
บ�ำรุงฟัน

ปลา (Fish)

นับว่าเป็ นแหล่งอาหารของแคลเซียม โดยเฉพาะปลาซาร์ ดีน และยัง
เป็ นแหล่งของไขมันทีด่ ี อย่างกรดไขมันโอเมก้ า 3 และวิตามิน D อีกด้ วย
งาด�ำ (Black Sesame Seeds)
โดย..แผนกโภชนบ�ำบัด โรงพยาบาลหัวเฉียว

ก

ระดูกและฟั นจะแข็งแรงได้ นนจะต้
ั้
องบ�ำรุ งด้ วยสารอาหารที่มี
ชือ่ ว่า “แคลเซียม” อย่างทีเ่ ราทราบกันดีวา่ ปกติแล้ วร่างกายเราจะ
ไม่สามารถสร้ างแคลเซียมขึ ้นมาเองได้ จึงต้ องได้ รับจากการรับประทาน
เข้ าไปเพื่อทดแทนแคลเซียมที่ถกู น�ำไปใช้ หรื อถูกขับออกจากร่างกาย
ดังนัน้ ถ้ ากล่าวถึงแหล่งอาหารของแคลเซียม หลายๆ ท่านอาจจะนึกถึง
นมหรื อผลิตภัณฑ์จากนม แต่จริ งๆ แล้ ว แคลเซียมนันพบในอาหาร
้
มากมายหลายชนิด ดังนี ้
นม (Milk)

เป็ นทีท่ ราบกันดีวา่ นมนันเป็
้ นแหล่งของแคลเซียม และแคลเซียมในนม
นันจะถู
้ กดูดซึมได้ งา่ ยทีส่ ดุ การดืม่ นมจะท�ำให้ ได้ รับแคลเซียมประมาณ
30% ของปริ มาณของแคลเซียมที่ควรได้ รับต่อวัน
ชีส (Cheese)

เป็ นแหล่งอาหารที่อดุ มไปด้ วยโปรตีน แคลเซียม และวิตามินดี ที่สง่ ผล
ต่อมวลกระดูก และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุ นได้ แต่
การรับประทานชีสในปริ มาณมากเกินไปอาจจะมีผลต่อน� ้ำหนักตัวได้
16
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เป็ นแหล่งที่อดุ มไปด้ วยวิตามินและแร่ ธาตุ และงาด�ำยังสามารถช่วย
บ�ำรุงร่างกายได้ เกือบทุกสัดส่วนไม่วา่ จะเป็ นผม ผิวพรรณ กระดูก เล็บ
และยังช่วยในระบบการขับถ่ายอีกด้ วย
นมถั่วเหลือง (Soy Milk)

หลายท่านทราบดีว่าการดื่มนมวัวจะให้ แคลเซียมสูง แต่อาจจะเป็ น
ผลเสียส�ำหรับผู้ที่แพ้ นมวัว ดังนันการดื
้
่มนมถัว่ เหลืองอาจเป็ นอีกหนึง่
ทางเลือกในการช่วยเสริ มแคลเซียมให้ กบั ร่างกาย
ข้าวโอ๊ต (Oat)

นอกจากจะเป็ นแหล่งอาหารทีม่ เี ส้ นใยอาหารสูงแล้ ว ข้ าวโอ๊ ตยังอุดมไป
ด้ วยแคลเซียมสูงเช่นกัน การเลือกรับประทานข้ าวโอ๊ ตอาจจะเป็ นทาง
เลือกส�ำหรับท่านที่รับประทานเจหรื อรับประทานมังสวิรัตไิ ด้
ผักคะน้า (kale)

ผักคะน้ าถูกจัดให้ เป็ นผักทีม่ ปี ริมาณแคลเซียมสูง ช่วยในการเสริมสร้ าง
กระดูกและฟั นให้ แข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุ นได้ เป็ น
อย่างดี แถมยังช่วยส่งเสริ มระบบภูมิค้ มุ กันให้ แก่ร่างกาย ที่สำ� คัญยัง
อุดมไปด้ วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อีกหลายชนิด

มุมสบาย :

ความสุข

เริม
ี ัวเรา
่ ได้ท่ต

ค

โดย..แผนกประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลหัวเฉียว

วามสุขเป็ นค�ำที่มีความหมายกว้ างและมีความเข้ าใจที่ต่างกัน
ดังนัน้ เพื่อความเข้ าใจที่ตรงกันผู้เขียนขอสรุ ปความหมายของ
ความสุขไว้ ว่า “ความสุ ข” คือ ความต้ องการขัน้ พื ้นฐานที่ต้องการ
ตอบสนองความรู้สกึ จึงไม่แปลกที่มนุษย์ จะมีความสุขได้ จากหลาย
ปั จจัยและอาจต่างกัน เช่น มีความสุขที่ได้ กินสิ่งที่ชอบ ได้ ไปเที่ยว
ในสถานที่ที่อยากไป ได้ ดหู นังเรื่ องโปรด หรื อการได้ อยูก่ บั คนที่เรารัก
เพราะฉะนัน้ ความสุขจึงเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ ได้ จากหลายเหตุผล ถึงแม้
ความสุขจะเป็ นเรื่องทีง่ า่ ยทีจ่ ะมี แต่ถ้าสังเกตดีๆ เราจะเห็นคนทีม่ คี วาม
สุขจริ งๆ น้ อยมาก มีอีกหลายคนที่มองว่าชีวิตไม่มีความสุข เพราะเกิด
จากความผิดหวัง เช่น การไม่ได้ สงิ่ ทีต่ นต้ องการ ไม่ได้ เป็ นอย่างทีเ่ ราคิด
ซึง่ สิง่ เหล่านี ้ท�ำให้ ไม่เกิดความสุข เพราะเราเลือกทีจ่ ะใช้ ปัจจัยภายนอก
เป็ นสิง่ ที่ท�ำให้ เกิดความสุข ถ้ าเกิดว่าเราหันมามองตัวเองมีความสุขได้
ด้ วยตนเอง ชีวติ จะมีความสุขได้ ทกุ วัน วันนี ้เราจึงจะมาแชร์ วธิ ีการท�ำให้
ชีวิตมีความสุขได้ ด้วยตนเองแบบง่ายๆ ได้ แก่
การพอใจในชีวิตหรือความพอเพี ยง

เป็ นค�ำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ 9) ที่ทรงตรัสไว้ และเป็ นสิ่งที่น�ำมาใช้ ได้ จริ ง เพราะถ้ าเรามี
ความสุขกับชีวติ ณ ปั จจุบนั พอใจในสิง่ ที่ตนเองมี ความสุขก็จะเกิดขึ ้น
ได้ จากใจของเราเอง ไม่จ�ำเป็ นต้ องมาจากผู้อื่น หรื อสิง่ ของแต่อย่างใด

ไม่อิจฉาริษยา

การไม่อิจฉาริ ษยาผู้อื่นก็เป็ นวิธีที่ท�ำให้ เกิดความสุขได้ เช่นกัน บางคน
เห็นผู้อื่นได้ ดีกว่าก็จะรู้สกึ อิจฉา เห็นคนอื่นไม่เป็ นในแบบที่เราต้ องการ
ก็จะรู้สกึ เกลียดไม่ชอบหน้ า ซึง่ จะท�ำให้ เกิดความทุกข์ แต่ถ้าเราเปลีย่ น
ความคิด เห็นผู้อื่นได้ ดี ก็แสดงความยินดีกบั เขามีความสุขจากสิ่งที่
ผู้อื่นเป็ นจะท�ำให้ ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ ้น
พั ฒนาจิตใจให้เข้มแข็งขึ้น

คนเราต่างก็มีเรื่ องมีปัญหาที่เข้ ามารุ มล้ อมชีวิตอยู่เป็ นประจ�ำ ไม่ว่า
จะมาจากเพื่อนร่วมงาน สภาพแวดล้ อม หรื อโรคภัยไข้ เจ็บ สิง่ เหล่านี ้
ท�ำให้ จิตใจเราอ่อนแอ รู้ สึกท้ อแท้ เช่น ถ้ าวันหนึ่งตรวจพบว่าเป็ น
มะเร็ ง การรู้วา่ วันหนึง่ เราจะต้ องตาย เราจะเครี ยด และใช้ ชีวิตต่อไป
แบบไม่มีความสุขตลอดไปหรื อไม่ ดังนันการฝึ
้
กและพัฒนาจิตใจโดย
การใช้ หลักธรรมะ ตามหลักของพระพุทธเจ้ า ก็เป็ นวิธีการท�ำให้ ชีวิต
มีความสุขได้ เช่นกัน
จากที่กล่าวมาความสุขเกิดขึ ้นได้ หลากหลาย แต่การมีความสุขได้ ด้วย
ตนเอง จะเป็ นความสุขที่ยงั่ ยืนในการด�ำเนินชีวิตได้ ดีที่สดุ
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โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจ�ำปี 2561

รพ.หัวเฉียว จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจ�ำปี 2561

ณ โรงเรี ยนบ้ านหนองกระทุ่ม ต�ำบลจอมบึง อ�ำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรี น�ำทีมโดย คุณสุธี เกตุศิริ (ยืน : กลาง) กรรมการ
บริ หารและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้ อมคณะ
ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้ าหน้ าที่ และจิตอาสา ให้ บริการตรวจรักษา
โรคทัว่ ไป จ่ายยา ท�ำฟั น ตัดผม ก�ำจัดเหา และกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
พร้ อมมอบเครื่ องอุปโภคบริ โภค เช่น เครื่ องปริ น้ เตอร์ ตู้ยา เครื่ องวัด
ความดันโลหิต เตียงคนไข้ เบาะนอนลมรองกันแผลกดทับ ชุดที่นอน
แท็งก์น� ้ำ อุปกรณ์ กีฬา รองเท้ านักเรี ยน เป็ นต้ น ให้ กบั เด็กนักเรี ยน
และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีประชาชนในพื ้นที่มารับบริ การ
อย่างคับคัง่
18
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ภาพข่าวกิจกรรม :

Kids Star Model @Huachiew ปี 2

โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้จัดโครงการ Kids Star Model
@Huachiew ปี 2 โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (แถวหน้ ายืน :

ที่ 6 จากขวา) ผู้อำ� นวยการด้ านการแพทย์และการพยาบาล โรงพยาบาล
หัวเฉียว เป็ นประธานเปิ ดงาน ภายในงานมีการจัดประกวดในหัวข้ อ
ครอบครัวคุณหนู และการเสวนาเรื่ อง “Around Baby.. เพื่อลูกรั ก
สุ ข ภาพดี ” โดยที ม กุ ม ารแพทย์ โรงพยาบาลหัว เฉี ย ว น� ำ โดย
พญ.วิไลรัตน์ หล้ ามาชน แพทย์หวั หน้ าแผนกกุมารเวช พญ.นวลนภา
อนันตสิทธิ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมแิ พ้ และ พญ.ธารินทิพย์ ทีงาม
กุมารแพทย์ พร้ อมมีบทู กิจกรรมต่างๆ ให้ ความรู้สง่ เสริ มให้ ครอบครัว
ของหนูๆ ได้ ท�ำกิจกรรมร่วมกันและสร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัว

ภาพบรรยากาศภายในงาน Kids Star Model @Huachiew ปี 2
H UA CH IE W
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มอบทุนเรียนพยาบาลสานฝันต่ออนาคตเป็นนางฟ้าชุดขาว

ดร.วิ เ ชี ย ร เตชะไพบู ล ย์ (แถวนั่ง : กลาง) ประธานกรรมการ
มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ คุณกอบชัย ซอโสตถิกุล (แถวนัง่ : ที่ 3 จากขวา)
ประธานกรรมการบริ หารโรงพยาบาลหัวเฉียว และ รศ.ดร.ประจักษ์
พุ่มวิเศษ (แถวนัง่ : ที่ 3 จากซ้ าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มอบทุน “โครงการปลูกต้ นกล้ าพยาบาล 3 สถาบัน
มูลนิธิป่อเต็กตึง๊ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โรงพยาบาลหัวเฉียว”
ในปี การศึกษา 2561 (รุ่นที่ 6) จ�ำนวน 15 ทุน มูลค่า 6 ล้ านบาท เพือ่ แก้ ไข
ปั ญหาการขาดแคลนพยาบาล และผลิตบุคลากรรองรั บการเจริ ญ
เติบโตของโรงพยาบาลหัวเฉียว เพื่อรองรับการเข้ าสูโ่ รงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิ และมีจ�ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน
ก็เป็ นช่องทางในการกระจายโอกาสในการเข้ าศึกษาระดับอุดมศึกษา
แก่นกั เรี ยนทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์ และมีความฝันเป็ น “นางฟ้ าชุดขาว”
ได้ ศกึ ษาต่อเพื่อได้ เป็ นพยาบาลวิชาชีพ
20

H UA C H I E W

H ea lthca re

โครงการนี ้มีนโยบายมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง ตังแต่
้ ปีการศึกษา
2556-2561 จ�ำนวน 170 ทุน มูลค่ารวม 68 ล้ านบาท นอกจากทุนศึกษา
เล่าเรี ยนแล้ วยังได้ จดั หาหอพักให้ โดยไม่คดิ ค่าใช้ จา่ ย และส�ำหรับผู้ที่มี
ปัญหาด้ านค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว โรงพยาบาลหัวเฉียวจะพิจารณาให้ ยมื เงิน
เดือนละ 4,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี ้ย

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เมดิเซเลส จ�ำกัด
455/578 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ภาพข่าวกิจกรรม :

โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหั ว เฉี ย ว จั ด โครงการธรรมโอสถ

พระครู สิริ
ธรรมภาณ (นัง่ : ขวา) เจ้ าอาวาสวัดละหาร บรรยายธรรม เรื่ อง
“ครองตน ครองคน ครองงาน” ในโครงการธรรมโอสถโรงพยาบาล
หัวเฉียว เพือ่ เป็ นการกล่อมเกลาจิตใจ ทังยั
้ งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ในการด�ำรงชีวิตให้ กบั บุคลากรโรงพยาบาลและผู้รับบริ การที่เข้ ารับ
ฟั ง โดยมี พระเทพปฎิภาณกวี (นัง่ : ซ้ าย) ประธานองค์การเผยแผ่
และผู้ชว่ ยเจ้ าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ คุณสุธี เกตุศริ ิ
(แถวหน้ า : ที่ 2 จากซ้ าย) ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
เป็ นประธานในพิธี

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แรนแบ็กซี่ ยูนเิ คม จ�ำกัด
31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
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: ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการ “ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ”

ผู้เข้ ารับอบรมการดูแลผู้สงู อายุ รุ่นที่ 1 - 4
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการ
“ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุ” ประจ�ำปี 2561 โดยตลอดปี มี

การจัดโครงการทังหมด
้
4 รุ่น ให้ กบั ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้ จา่ ย เพือ่ เป็ น
การส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ ารับการฝึ กอบรมมีความรู้ เพียงพอที่จะดูแลผู้ป่วย
หรื อ ผู้สูง อายุที่ บ้ า นได้ อ ย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสม หรื อ สามารถน� ำ ไป
ประกอบอาชี พ ได้ เพื่ อ รองรั บ การเข้ าสู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ โดยมี
พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นัง่ : กลาง) ผู้อ�ำนวยการด้ านการแพทย์
และการพยาบาล โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็ นประธานเปิ ดการฝึ กอบรม
อภินน
ั ทนาการ

ภาพบรรยากาศการอบรม
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บริษท
ั ซีฟาม จ�ำกัด

20/20 หมู่ 3 แขวงสามเมือง เขตลาดบัวหลวง
พระนครศรีอยุธยา 13230

ภาพข่าวกิจกรรม :

โครงการอบรมปฐมพยาบาล
และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้ นฐาน

๊ ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการอบรม
มูลนิธป
ิ อ
่ เต็กตึง
ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ข้ันพื้ นฐาน ปี 2561

โดยมี พญ.เบญจมาศ วณีสอน (นัง่ : กลาง) ผู้อำ� นวยการด้ านการแพทย์
และการพยาบาลโรงพยาบาลหัวเฉียว เป็ นประธานเปิ ดการอบรม
โครงการปฐมพยาบาลและช่ วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ ขนั ้ พืน้ ฐาน จัดขึ ้น
เพื่อมุ่งให้ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ในการปฏิบตั ิการฉุกเฉินขันพื
้ ้นฐานแก่ผ้ ูป่วยฉุกเฉิน ท�ำให้ ผ้ ูป่วยได้
รับการดูแลที่ถกู ต้ อง รวดเร็ วและปลอดภัย อีกทังยั
้ งส่งผลให้ องค์กร
มีการพัฒนาองค์ความรู้ เกี่ยวข้ องกับระบบบริ การการแพทย์ฉุกเฉิน
และน�ำมาปรับใช้ ในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เทคโนเมดิคล
ั จ�ำกัด
ภาพบรรยากาศการอบรมตลอดหลักสูตร

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10240
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ที่ปรึกษา พญ.เบญจมาศ วณีสอน / ประภัสสร รุจิรากรสกุล / นพ.พงษ์สันติ์ ลี้สัมพันธ์ / เอกชัย วานิชกุล / นพ.สุชาติ ฉายเพิ่มศักดิ์ / นพ.ไพโรจน์ ชัยกิตติศิลป์
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท / ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์ / เจ้าของ โรงพยาบาลหัวเฉียว / บรรณาธิการ พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน / ผู้จัดการจุลสาร อรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
กองบรรณาธิการ นงลักษณ์ ใจบุญ / วันทนา กษีรรัตน์ / กราฟฟิก/ถ่ายภาพ ไพรวัลย์ วิจิตรเชื้อ / เทพฤทธิ์ แข็งขยัน ฝ่ายโฆษณา ภญ.สมจิตต์ กาญจนพงศ์กุล ฝ่ายสมาชิก
พรพรรณ สุขภูตานันท์ ติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขที่ 665 ถนนบ�ำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 0-2223-1351 โทรสาร 0-2223-1253

