ส

วั ส ดี ค่ ะ ผู้อ่ า นที่ ร ัก ทุ ก ท่ า น กลั บ มาพบกั น ใน HuaChiew
HealthCare ฉบับที่ 1/2563 ซึง่ เป็ นจุลสารฉบับแรกของปี นีน้ ะคะ
ทางที ม งานได้ร วบรวมความรู เ้ กี่ ย วกับ สุข ภาพและเรื่อ งราวต่า งๆ
มากมายที่เป็ นประโยชน์กบั ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ซึง่ ปั จจุบนั โรงพยาบาล
หัวเฉียวก้าวเข้าสูป่ ี ครบรอบการก่อตัง้ 82 ปี แล้ว จึงขอขอบพระคุณทุก
ท่านที่มอบความไว้วางใจในการดูแลสุขภาพของท่านและคนที่ทา่ นรัก
กับโรงพยาบาลหัวเฉียว ความเชื่อมั่นและไว้ใจในคุณภาพการรักษา
ของท่านนัน้ เป็ นแรงผลักดันท�ำให้โรงพยาบาลหัวเฉียวไม่เคยหยุดนิ่ง
ในการพัฒนาศักยภาพจนถึงปั จจุบนั
โรงพยาบาลหัวเฉียวยังคงวางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างต่อ
เนื่อง ไม่วา่ จะเป็ นพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
เครื่องมือทางการแพทย์ อาคารสถานที่และระบบคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ โดยโรงพยาบาลได้เ ปิ ด บริก าร 6 ศูน ย์บ ริก าร ได้แ ก่
ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด ศูนย์ศลั ยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จกั ษุ
ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ทนั ตกรรม พร้อมทีมแพทย์หลากหลายสาขา
เพื่อเป็ นโรงพยาบาลที่รกั ษาโรคซับซ้อน โรครักษายาก (ระดับตติยภูมิ)
ในหลากหลายสาขาได้
ใน HealthCare ฉบับนี ้ จึงรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมาให้กบั
ผูอ้ ่านได้ทราบกันมากมายไม่ว่าจะเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมการฟอกสี
2
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ฟั นด้วยเครื่อง Zoom ไส้ต่ิงอักเสบ เอ็นไขว้หน้าเข่าฉีก เนือ้ งอกรังไข่
โรคต้อกระจก และโรคเยื่อบุหวั ใจอักเสบ นอกจากนีก้ ็ยงั มีเรือ่ งสุขภาพ
ที่ผอู้ า่ นทุกคนสามารถปฏิบตั กิ นั ได้ ก็คือ การขับถ่าย หากสามารถฝึ ก
ขับถ่ายให้เป็ นเวลาจนติดเป็ นนิสยั ได้จะส่งผลให้มีสขุ ภาพร่างกายที่
แข็งแรงกว่าเดิม เชิญท่านผูอ้ า่ นติดตามกันดูนะคะ
สุดท้ายนี.้ . ดิฉนั หวังว่าสมาชิก HuaChiew HealthCare จะได้รบั สาระ
ความรูจ้ ากจุลสาร เล่มนี ้ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีคะ่ ..

บรรณาธิการ
EDITOR

พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน
บรรณาธิการ

HealthCare :

ศักยภาพ 6 ศูนย์บริการทางการแพทย์

ปั

จจุบนั โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ก้าวสู่การเป็ นโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ มีการขยายขอบเขต การรักษาพยาบาลด้วย
แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด (Sub-Specialty) ในหลากหลายสาขา
เพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ในเชิงกว้างและลึก
มากขึน้
โรงพยาบาลหัวเฉียวยุคใหม่ เน้นการบริหารจัดการตามมาตรฐาน
HA (Hospital Accreditation) ที่เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดผูป้ ่ วยเป็ นศูนย์กลาง หัวใจส�ำคัญของการพัฒนามีเป้าหมาย
ส�ำคัญให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาศักยภาพในการให้บริการเพื่อ
เป็ นที่พง่ึ ของประชาชนทุกระดับฐานะได้อย่างยั่งยืน ด้วยการน�ำรายได้
ไปพัฒนาบริการทางการแพทย์ ทัง้ ด้านเครือ่ งมือการแพทย์ การพัฒนา
บุคคลด้านความรูท้ กั ษะ พัฒนาด้านอาคารสถานที่ พัฒนาด้านระบบ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
การพัฒนาโรงพยาบาลฯ อย่างไม่หยุดนิง่ ท�ำให้วนั นี ้โรงพยาบาลหัวเฉียว
ก้าวสูก่ ารเป็ นโรงพยาบาลระดับตติยภูมใิ นหลายสาขา อาทิ ศูนย์หวั ใจ
และหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จักษุ
ศูนย์แม่และเด็ก ศูนย์ทนั ตกรรม พร้อมด้วยเครือ่ งมือตรวจวินิจฉัย
ที่ทนั สมัย

• ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทาง • ให้การดูแลด้านหัวใจและหลอดเลือด
ศัลยกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง

อย่างครบวงจร

• พัฒนาเครือ่ งมือการแพทย์ท่ีทนั สมัยและพัฒนาบุคคลด้านความรูท้ กั ษะ
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ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Center

ใ

ห้บริการดูแลด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอย่างครบวงจร พร้อม
ด้วยเครือ่ งมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ท่ีทนั สมัย ให้การดูแล
ผูป้ ่ วยทุกท่านอย่างทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยเป็ นส�ำคัญโดยมีบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉกุ เฉินที่หวั ใจขาดเลือดเฉียบพลัน ต้องรักษา
ด้วยวิธีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจ ภายใน 90 นาที ตามมาตรฐาน
สากล โดยทีมแพทย์และพยาบาลผูช้ ำ� นาญการเฉพาะทางหัวใจและ
หลอดเลือด
อุปกรณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์อนั ทันสมัย เพือ่ การตรวจวินจิ ฉัย
ทีแ่ ม่นย�ำมีมาตรฐาน
• ห้องปฏิบตั กิ ารฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath lab) ตรวจภาวะ
		 หลอดเลือดตีบตัน ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยบอลลูน
		 เพื่อรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบ ใส่ขดลวดทัง้ ชนิดปกติและชนิด
		 เคลือบยาพิเศษ
• เครือ่ งตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
• เครือ่ งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan 160 Slices)
4
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•
		
•
•
•
•
		

เครือ่ งตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สงู
(Echocardiography)
เครือ่ งตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกก�ำลังกาย (EST)
เครือ่ งตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงใหญ่ (CAVI)
เครือ่ งบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
เครือ่ งจีห้ วั ใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สงู
(Electrophysiologic Study and Radiofrequency Ablation)

หัตถการผ่านสายสวน
• กลุม่ หลอดเลือดหัวใจ
- การสวนหัวใจและการฉีดสีดหู ลอดเลือดหัวใจ
- การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค�ำ้ ยัน
• กลุม่ หลอดเลือดส่วนปลาย
- การใส่ขดลวดค�ำ้ ยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลีย้ งสมอง
- การใส่ขดลวดค�ำ้ ยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลีย้ งไต
- การใส่ขดลวดค�ำ้ ยันบริเวณหลอดเลือดส่วนปลาย
• กลุม่ หลอดเลือดแดงใหญ่
- การใส่หลอดเลือดเทียมชนิดขดลวดหุม้ กราฟต์
		 ผ่านทางหลอดเลือดแดง (TEVAR)
• ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ
- การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ รวมถึงการรักษาด้วยคลืน่ วิทยุ
		 ความถี่สงู (Ablation)
- การใส่เครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจ
- การใส่เครือ่ งกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครือ่ ง ICD และเครือ่ ง CRT
• หัวใจพิการแต่กำ� เนิด
- การปิ ดรูร่วั ผนังหัวใจห้องบน – ล่าง
- การปิ ดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึง่ เชื่อมอยูร่ ะหว่าง aorta
		 และ pulmonary artery

HealthCare :

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก (การผ่าตัดหัวใจ)
• กลุม่ หลอดเลือดหัวใจ
- การผ่าตัดท�ำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครือ่ ง
		 ปอด - หัวใจเทียม
- การผ่าตัดท�ำทางเบีย่ งหลอดเลือดหัวใจในผูท้ ่เี คยได้รบั การผ่าตัด
		 มาแล้ว
• กลุม่ ลิน้ หัวใจ
- การผ่าตัดซ่อมแซมลิน้ หัวใจ (Heart Valve Regurgitation)
- การผ่าตัดเปลี่ยนลิน้ หัวใจ
• กลุม่ หัวใจพิการแต่กำ� เนิด
- การผ่าตัดซ่อมแซมรูรว่ ั ผนังหัวใจห้องบนและหรือห้องล่าง (ASD / VSD)
- การผ่าตัดปิ ดเส้นเลือด (Ductus arteriosus)
- การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำ� เนิด
• กลุม่ หลอดเลือด
- การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่ งพองในช่องท้อง
- การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่ งพองใน
		 ช่องท้องหรือทรวงอก

• เครือ่ งตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกก�ำลังกาย (EST)

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั พรอส ฟาร์มา จ�ำกัด
225/3-5 ชั้น 1 อาคารเจริญทอง หมู่ 8 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

• เครือ่ งมือพิเศษในห้องปฏิบตั กิ ารสวนหัวใจ (Cath Lab)
H UA CH IE W
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ภาวะอันตราย..
ภาวะหัวใจล้มเหลว

ปั

จจุบนั โรคหัวใจเป็ นปั ญหาที่มกั พบได้ทกุ วัน แต่พบมากขึน้ ในวัย
ท�ำงานจนถึงผูส้ งู อายุ โดยมีสาเหตุท่ีทำ� ให้เกิดโรคหัวใจแตกต่าง
กันไป เช่น ในวัยเด็กมักจะพบโรคหัวใจพิการแต่กำ� เนิด ในวัยกลางคน
พบโรคหัวใจขาดเลือด ที่เกิดจากหลอดเลือดเลีย้ งหัวใจตีบตัน ในวัย
ผูส้ งู อายุพบ โรคลิน้ หัวใจตีบ และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็ นต้น
ภาวะโรคหัวใจต่างๆ ที่กล่าวมานี ้ ถ้าเป็ นรุนแรงจะท�ำให้เกิดภาวะหัวใจ
ล้มเหลวหรือหัวใจวายขึน้ ได้
ภาวะหัวใจล้มเหลว คือ ภาวะที่กล้ามเนือ้ หัวใจสูญเสียการท�ำงาน
ไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งทั่วร่างกายได้เพียงพอ ท�ำให้เกิดภาวะ
น�ำ้ ท่วมปอด และภาวะบวมตามมา โดยสามารถแบ่งแยกภาวะหัวใจ
ล้มเหลวได้ 2 ประเภท คือ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และภาวะ
หัวใจล้มเหลวเรือ้ รัง
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นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
เฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรั กษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทย์หวั หน้าศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า
ส่วนมากผูป้ ่ วยจะมีอาการหายใจเหนื่อย อ่อนเพลีย ถ้านอนหงาย
จะหายใจไม่ออกต้องลุกขึน้ นั่ง และมี อาการบวมจากภาวะคั่งน�ำ้
และเกลือ จะมีอาการบวมตามเท้า ขา หรือตามอวัยวะภายใน เช่น ตับ
ม้ามโต ท้องบวม สาเหตุท่ที ำ� ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว ได้แก่ โรคหัวใจ
ขาดเลือด โรคกล้ามเนือ้ หัวใจอ่อนแรง โรคลิน้ หัวใจ ทัง้ ชนิดตีบและ
ลิน้ หัวใจรั่ว เป็ นต้น ถ้าปล่อยไว้ไม่รีบรักษา ภาวะหัวใจล้มเหลวอาจ
รุนแรงจนถึงขัน้ ท�ำให้เสียชีวิตได้
ส�ำหรับการรักษาผูป้ ่ วยภาวะหัวใจล้มเหลว ประกอบไปด้วย การรักษา
ด้วยยา เช่น ยาขับปั สสาวะ ลดความดันโลหิต ยาขยายหลอดเลือด
เป็ นต้น และการรักษาตามสาเหตุท่ีทำ� ให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว เช่น
ถ้าสาเหตุเกิดจากภาวะหัวใจขาดเลือดก็ตอ้ งท�ำบอลลูนขยายหลอด
เลือด หรือผ่าตัดบายพาส ถ้าเป็ นโรคของกล้ามเนือ้ หัวใจอ่อนแรง
อาจพิจารณาผ่าตัดใส่เครือ่ งกระตุน้ หัวใจ เป็ นต้น
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ผูป้ ่ วยควรจ�ำกัดการรับประทานเกลือโซเดียมให้นอ้ ยกว่าวันละ 2 กรัม
งดสูบบุหรี่ มีการออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความเครียด
รับประทานยาตามค�ำสั่งแพทย์ และควรมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อทราบถึงอาการปั จจุบนั ของตน โดยให้แพทย์ติดตามผลและให้
ค�ำแนะน�ำเพื่อการรักษาที่ตรงจุด โดยต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งแพทย์
อย่างเคร่งครัด
จากที่ได้กล่าวไป ภาวะหัวใจล้มเหลวนัน้ เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมาก
ภาวะนี อ้ าจเกิ ดขึน้ ได้โดยไม่รูต้ ัวหรือเป็ นภาวะเจ็บป่ วยแบบเรือ้ รัง
ถ้าท่านใดมีอาการเหนื่อยง่าย นอนหงายแล้วหายใจไม่ออก ต้องลุกขึน้
นั่ง หรือขาบวม ควรรีบมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษาอย่างทันท่วงที
ปั จจุบนั ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์
พยาบาลและเจ้าหน้าที่ผชู้ ำ� นาญการให้บริการ พร้อมด้วยเครื่องมือ
เทคโนโลยีการรักษาที่ทนั สมัย ท�ำให้การรักษาสามารถท�ำได้อย่างครบ
วงจร อีกทัง้ ยังสามารถดูแลผูป้ ่ วยฉุกเฉินทุกสิทธิตลอด 24 ชั่วโมง และ
มีบริการรถ Mobile ICU เพื่อรองรับผูบ้ าดเจ็บ ผูป้ ่ วยหรือสถานการณ์
ฉุกเฉิน สายด่วนศูนย์หวั เฉียวพิทกั ษ์ชีพ โทร. 081-870-3538-40

• ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ

• รับประทานยาตามค�ำสั่งแพทย์

นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด
เฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั แรนแบ็กซี่ ยูนเิ คม (ไทย) จ�ำกัด

• บริการรถ Mobile ICU เพื่อรองรับผูบ้ าดเจ็บ หรือสถานการณ์ฉกุ เฉิน

31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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ศูนย์ศัลยกรรม
Surgery Center

ต

รวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรม
เฉพาะทาง โดยแพทย์ผูช้ ำ� นาญที่มีประสบการณ์ อีกทัง้ ยังมี
การผ่าตัดส่องกล้อง ซึง่ เป็ นการผ่าตัดสมัยใหม่ทช่ี ว่ ยให้แผลเล็ก เจ็บน้อย
ฟื ้ นตัวเร็ว ทัง้ ยังใช้ระยะเวลาในการพักฟื ้ นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบ
เปิ ดแผล ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึน้
การบริการรักษาโรคทางศัลยกรรม
• ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
• ศัลยกรรมประสาทและสมอง
• ศัลยกรรมตกแต่ง
• ศัลยกรรมทางเดินอาหารและตับ
• ศัลยกรรมทางเดินปั สสาวะ
• การผ่าตัดส่องกล้อง เพื่อการรักษาโรคทางศัลยกรรม
การตรวจส่องกล้อง เพือ่ วินิจฉัยและรักษาโรคทางศัลยกรรม
• การส่องกล้องกระเพาะอาหาร
• การส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก
8
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การผ่าตัดส่องกล้อง เพือ่ การรักษาโรคทางศัลยกรรม
• กลุม่ โรคระบบทางเดินปั สสาวะ นิ่วในท่อไต เนือ้ งอกต่อมลูกหมาก
		 มะเร็งต่อมลูกหมาก
• การผ่าตัดส่องกล้องกระเพาะอาหาร
• การผ่าตัดส่องกล้องล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ มะเร็งล�ำไส้
		 ล�ำไส้อดุ ตัน
• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้ต่งิ อักเสบ
• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคนิ่วในถุงน�ำ้ ดี และท่อทางเดินน�ำ้ ดี
• การผ่าตัดส่องกล้องรักษาโรคไส้เลื่อน
ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง
• แผลเล็ก : แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 0.5 – 1.0 เซนติเมตร
• เจ็บน้อย : อาการเจ็บปวดของบาดแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิ ด
• ฟื ้ นตัวเร็ว : ระยะเวลาในการรักษาตัวน้อยกว่า การพักฟื ้ นหลังผ่าตัด
		 ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ถา้ ผ่าตัดแบบเดิม ใช้เวลาพักฟื ้ น
		 ประมาณ 1 เดือน (ทัง้ นีข้ นึ ้ กับแนวทางการรักษาและอาการของ
		 ผูป้ ่ วยเป็ นส�ำคัญ)

หมดกังวลปัญหา
เส้นเลือดขอด โดย..
ศัลยแพทย์ รพ.หัวเฉียว

ปั

ญหาเส้นเลือดขอด ไม่เพียงท�ำลายความสวยงามของเรียวขา
อย่างเดียว แต่เป็ นความผิดปกติของหลอดเลือดด�ำบริเวณใกล้
ชัน้ ผิวหนังที่ขยายตัวบวมออกมา และมีเลือดมาสะสมปริมาณมากจน
เห็นเป็ นเส้นเลือดสีฟา้ หรือม่วงเข้ม เส้นเลือดขอดมักเป็ นที่ขาหรือเท้า
เนื่องจากการยืนเป็ นเวลานานจะส่งผลให้เกิดปั ญหาการไหลเวียนของ
โลหิตที่ยอ้ นกลับไปที่หวั ใจ ปัญหาเส้นเลือดขอดถ้าเป็ นแล้วไม่รบี รักษา
อาจส่งผลให้เกิดแผลหลอดเลือดด�ำ
นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย ศัลยแพทย์ทว่ั ไป ศูนย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาล
หัวเฉียว กล่าวว่า ร่างกายของเรามีหลอดเลือดด�ำใต้ผวิ หนัง แบ่งออกเป็น
หลอดเลือดด�ำชัน้ ตืน้ และหลอดเลือดด�ำส่วนลึก ซึ่งถูกล้อมรอบด้วย
กล้ามเนือ้ ที่ทำ� หน้าที่บีบหลอดเลือดด�ำเพื่อส่งเลือดด�ำกลับเข้าสูห่ วั ใจ
เมือ่ หลอดเลือดด�ำทีข่ าผิดปกติสง่ ผลให้เลือดไม่สามารถถูกล�ำเลียงกลับ
เข้าสูห่ วั ใจได้ทงั้ หมด หรือเกิดการย้อนกลับของเลือดด�ำจากลิน้ ของหลอด
เลือดด�ำ (Valve) ที่ร่วั ช�ำรุ ดท�ำให้เลือดด�ำค้างในหลอดเลือดแล้วเกิด
การขยายตัวกลายเป็ น “เส้นเลือดขอด”
อาการทีบ่ ง่ บอกถึงโรคเส้นเลือดขอด
• มองเห็นเส้นเลือดนูนออกมาบริเวณขาหรือเท้า
• เส้นเลือดปรากฏสีมว่ งเข้มหรือสีฟา้ บริเวณขา
• เมือ่ ยล้า ปวดกล้ามเนือ้ หนักขา
• บวม ร้อนทีข่ าส่วนล่าง
• ปวดเมือ่ ยเมือ่ นั่งหรือยืนเป็ นเวลานาน
• เลือดออกจากเส้นเลือดขอด
• ผิวหนังอักเสบหรือมีแผลบริเวณผิวหนังใกล้ขอ้ เท้า
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วิธีการรั กษา เส้นเลือดขอดจะขึน้ อยู่กับอาการและความรุ นแรงที่
เกิดขึน้ โดยศัลยแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม ได้แก่ การรักษา
แบบประคับประคอง ในผูป้ ่ วยที่มอี าการไม่รุนแรง แพทย์จะแนะน�ำให้
ใส่ถงุ น่องชนิดพิเศษทีม่ รี ะดับความแน่นแตกต่างจากถุงน่องทั่วไป ส�ำหรับ
ผูป้ ่ วยทีม่ เี ส้นเลือดขอดขนาดเล็กจะรักษาด้วยการฉีดสารเคมีทเ่ี ส้นเลือด
ขอด หรือใช้เลเซอร์ความร้อนหรือคลืน่ วิทยุความถี่สงู ส�ำหรับผูป้ ่ วยทีม่ ี
เส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ จะรักษาโดยการผ่าตัด ซึง่ ต้องมีการประเมิน
ความพร้อมของร่างกายก่อนการท�ำผ่าตัด
วิธกี ารป้ องกันเส้นเลือดขอด ท�ำได้โดยออกก�ำลังกายเพือ่ ช่วยให้การ
ไหลเวียนของเลือดบริเวณขาดีขนึ ้ ควบคุมน�ำ้ หนักให้อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
หลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานๆ บริหารข้อเท้าขณะนั่ง โดยการเหยียด
ปลายเท้าและกระดกปลายเท้าสลับกันตามเข็มนาฬกิ าเพือ่ เพิม่ การไหล
เวียนของเลือด
ปัจจุบนั ศูนย์ศลั ยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทมี แพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญ ให้บริการทัง้ ศัลยกรรมทั่วไปและศัลกรรมเฉพาะทาง
พร้อ มด้ว ยการผ่ า ตัด ที่ ทัน สมัย และการผ่ า ตัด นิ่ ว ในถุ ง น�้ำ ดี ด ้ว ย
การส่องกล้อง เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ท่ีช่วยให้แผลผ่าตัด
มีขนาดเล็กลง ลดอาการเจ็บแผล และใช้ระยะเวลาในการพักฟื ้ นน้อย
ซึง่ ส่งผลให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับไปใช้ชวี ติ ตามปกติได้เร็วขึน้
นพ.จุลศักดิ์ บุญไทย
ศัลยแพทย์
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
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ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopedic Center

ใ

ห้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร สามารถวินิจฉัยและรักษาด้วยการ
ผ่าตัดกระดูก กล้ามเนือ้ และเส้นเอ็น โดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ผูช้ ำ� นาญการเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์การผ่าตัดทัง้ แบบเปิ ด
และส่องกล้อง
บริการตรวจวินิจฉัยและมีเทคโนโลยีการผ่าตัดขัน้ สูงด้วยกล้อง
• ศัลยกรรมกระดูกและข้อทั่วไป
• ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
• ด้านเวชศาสตร์การกีฬา รักษาโดยการผ่าตัดผ่านกล้อง
		 เพื่อซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้
• ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
• ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ - เท้า
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
1. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (Knee Replacement Surgery)
• การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้านเดียว (Unicompartmental
		 Knee Arthroplasty : UKA)
• การผ่าตัดเปลีย่ นข้อเข่าเทียมทัง้ ข้อ (Total Knee Raplacement : TKR)
2. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (Total Hip Replacement : THR)
10
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การรักษาโรคกระดูกสันหลัง
ผูป้ ่ วยที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลังและเส้น
ประสาท มักมีอาการปวดหลังหรือปวดคอ การรักษาเริม่ จากการรักษา
แบบประคับประคองจนถึงรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด รวมถึงให้คำ� ปรึกษา
แนวทางการรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ผปู้ ่ วยหายจากความเจ็บปวด
สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจ�ำวันอย่างมีคณ
ุ ภาพ
การรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
ส�ำหรับท่านที่ช่ืนชอบการเล่นกีฬา หากเกิดการบาดเจ็บ เรามีแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา พร้อมให้คำ� ปรึกษา เพื่อให้ผปู้ ่ วย
สามารถกลับมาเล่นกีฬาและใช้ชีวติ ได้ตามปกติ ด้วยเทคนิคการผ่าตัด
ส่องกล้องแผลเล็ก ซ่อมแซมเส้นเอ็นและกล้ามเนือ้ เพือ่ รักษาเอ็นข้อไหล่
ฉีกขาด เอ็นไขว้หน้าเข่าฉีก
รองรับด้วยห้องผ่าตัดที่มีมาตรฐานสูงพร้อมด้วยเครื่องมือภายในห้อง
ผ่าตัดที่ทนั สมัย อาทิ เครือ่ ง Fluoroscopy เพื่อใช้สำ� หรับระบุตำ� แหน่ง
ที่ตอ้ งการท�ำผ่าตัด ตรวจสอบความถูกต้องในระหว่างการผ่าตัดและ
หลังการผ่าตัด ช่วยเพิ่มมุมมองในการผ่าตัดให้ชดั เจนขึน้
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“กระดูกพรุน”ภัยเงียบใกล้ตัว
หากรู้ตัวก่อน รักษาทัน

ก

ระดูกพรุน เป็ นโรคที่หลายคนมองข้าม เพราะคิดว่าเป็ นโรคที่เกิด
แต่กบั ผูส้ งู อายุ แต่แท้ท่ีจริงแล้ว กระดูกพรุนสามารถเกิดได้กบั
ทุกเพศทุกวัย หากไม่ดแู ลรักษาหรือตรวจสุขภาพประจ�ำปี อาจท�ำให้
เป็ นโรคกระดูกพรุนได้โดยไม่รูต้ วั

นพ.สุชาติ ฉายเพิม่ ศักดิ์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางข้อเข่าและ
สะโพก ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคกระดูก
พรุน เป็ นภัยเงียบที่ไม่มีอาการใดบ่งบอกแน่ชดั ว่า เป็ นโรคกระดูกพรุน
หากไม่ตรวจสุขภาพหรือสงสัยอาการผิดปกติจริงๆ ผูป้ ่ วยก็จะคิดว่า
ตัวเองไม่ได้เป็ น โรคกระดูกพรุน ซึง่ โรคกระดูกพรุนผูป้ ่ วยอาจจะทราบ
ได้ก็ตอ่ เมื่อมีอาการแสดง แต่เราก็สามารถสังเกตอาการเบือ้ งต้นได้วา่
เราเสี่ยงต่อการเป็ นโรคกระดูกพรุน โดยสังเกตจากกระดูกข้อมือ แขน
สะโพก และกระดูกสันหลังแตกหักได้งา่ ย แม้ถกู กระแทกแบบไม่รุนแรง
หลังค่อม หรือกระดูกสันหลังส่วนบน โค้งลง ความสูงลดลง อาจมีอาการ
ปวดหลังเรือ้ รังด้วย
ในส่วนของสาเหตุท่ีทำ� ให้เป็ นโรคกระดูกพรุน มีดว้ ยกันหลายกรณี เช่น
อายุ ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึน้ กระบวนการเจริญเติบโตของร่างกายจะ
เริม่ ช้าลง การทดแทนกระดูกส่วนที่สกึ หรอก็จะเป็ นไปได้ชา้ ฮอร์โมน
การลดระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) ในเพศหญิ งเมื่อ
เข้าสูว่ ยั หมดประจ�ำเดือนก็อาจท�ำให้กระดูกพรุนและเปราะบาง ส่วนใน
เพศชายจะมีความเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุ นเมื่อมีการผลิตฮอร์โมน
เทสโทสเทอโรน (Testosterone) น้อยลง กรรมพันธุ ์ ผูท้ ่ีมีญาติใกล้ชิด
ทางสายเลือดมีประวัตปิ ่ วยเป็ นโรคกระดูกพรุนก็มคี วามเสีย่ งที่จะได้รบั
พันธุกรรมของโรคดังกล่าวไปด้วย พฤติกรรมการบริโภค กินอาหารทีม่ ี

แคลเซียมไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในการสร้างกระดูก
และการเจริญเติบโต หรือกินอาหารที่ทำ� ให้แคลเซียมเสียสมดุล อย่าง
อาหารจ�ำพวกโปรตีนจากเนือ้ สัตว์ซง่ึ มีความเป็ นกรดสูง ดื่มน�ำ้ อัดลม
ชา กาแฟหรือเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรีต่ ดิ ต่อกันปริมาณมาก
เป็ นเวลานาน พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ�ำวัน การนั่งหรืออยู่ใน
อิรยิ าบถเดิมๆ หรือเป็ นเวลานานๆ อยูใ่ นที่โล่งไม่โดนแสงแดด จึงเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคนีไ้ ด้สงู การใช้ยาบางชนิด ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรักษาด้วยการใช้
ยาบางชนิดติดต่อกันเป็ นเวลานานก็มคี วามเสีย่ งต่อการเป็ นโรคกระดูก
พรุ นเช่นกัน เช่น กลุ่มยาสเตียรอยด์ เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ถ้าหากผูป้ ่ วยมี
อาการผิดปกติ ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อให้แพทย์เป็ นผูป้ ระเมินอาการ
เบือ้ งต้น เพื่อสุขภาพที่ดีท่ีเริม่ ได้ท่ีตวั เรา
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมแพทย์ศลั ยกรรมกระดูก
และข้อ พยาบาลและเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ำ� นาญการให้บริการและให้คำ� แนะน�ำ
ป้องกัน และให้การรักษาเพื่อให้ผปู้ ่ วยสามารถกลับไปใช้ชีวติ ประจ�ำวัน
ได้เร็วและปลอดภัยขึน้

นพ.สุชาติ ฉายเพิ่ มศักดิ์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
เฉพาะทางข้อเข่าและสะโพก
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว
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ศูนย์จักษุ
Eye Center

โ

ดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางมีความช�ำนาญการและประสบการณ์สงู
ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการทีเ่ กีย่ วกับดวงตา ด้วยเครือ่ งมือ
ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้วยกล้อง ศูนย์รวมจักษุ
แพทย์ผชู้ ำ� นาญการ ครอบคลุมทุกปั ญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่
• โรคจอประสาทตาและน�ำ้ วุน้ ตา • โรคตาในเด็กและตาเข
• โรคต้อหิน							 • โรคกล้ามเนือ้ ตา
• โรคกระจกตาเสื่อม				 • โรคท่อน�ำ้ ตาติดเชือ้ หรืออุดตัน
• โรคต้อกระจก						 • โรคม่านตาอักเสบ
• โรคของเปลือกตาม้วนผิดปกติ หนังตาตก

การบริการรักษาโรคทางดวงตา
• การตรวจคัดกรองตา วินิจฉัย และรักษาโรคทางตาทุกชนิด
• การตรวจคัดกรองโรคจอประสาทตาและน�ำ้ วุน้ ตา และการผ่าตัด
		 จอประสาทตา
• การตรวจคัดกรองโรคต้อหิน และการผ่าตัดรักษาต้อหิน
• การผ่าตัดต้อกระจกและเลนส์เทียมด้วยเครือ่ งสลายต้อกระจก
• การตรวจคัดกรองการมองเห็น และสายตาขีเ้ กียจในเด็ก
• การตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
• การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทกุ ชนิดของเปลือกตา และการผ่าตัด
		 เปลือกตาเพื่อความสวยงาม
12
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• การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของระบบท่อน�ำ้ ตา
• การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของเบ้าตา หรือเบ้าตาแตก
		 จากอุบตั เิ หตุ
• การให้คำ� แนะน�ำการใส่คอนแทคเลนส์และแว่นตาชนิดต่างๆ
เครื่องมือทางการแพทย์
• เครือ่ งวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
• เครือ่ งวัดเลนส์แก้วตาเทียม
• เครือ่ งตรวจลานสายตาด้วยคอมพิวเตอร์ (VF)
• เครือ่ งสแกนจุดรับภาพและขัว้ ประสาทตา แบบ 3 มิติ (OCT)
• เครือ่ งวัดความดันลูกตา
• เครือ่ งเลเซอร์รกั ษาเบาหวาน และโรคทางจอประสาทตา
• เครือ่ งเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหิน
• เครือ่ งเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty)
		 ส�ำหรับรักษาต้อหิน
• กล้องเอ็นโดสโคป ส�ำหรับการผ่าตัดแก้ไขท่อน�ำ้ ตาอุดตัน
		 ผ่านทางจมูกโดยไม่มีแผลเป็ น
• เครือ่ งเลเซอร์รกั ษาภาวะถุงหุม้ เลนส์ขนุ่ หลังผ่าตัดต้อกระจก
• เครือ่ งถ่ายภาพจอประสาทตา โดยไม่ตอ้ งขยายม่านตา

ห

ต้องใส่ใจเพราะ
โรคต้อหิน..
ใกล้ตัวกว่าที่คิด

นึ่งในโรคทางตาที่ไม่มีสญ
ั ญาณเตือนแต่มีความอันตรายถึง
ขัน้ สูญเสียการมองเห็น นั่นคือโรคต้อหิน เพราะเป็ นโรคทีไ่ ม่แสดง
อาการล่วงหน้า ในระยะเริม่ ต้นและแม้กระทั่งในระยะลุกลามของโรค
ที่ผปู้ ่ วยเริม่ สูญเสียการมองเห็นโดยรอบ ก็อาจลุกลามไปโดยไม่ทนั ได้
สังเกต จึงเป็ นโรคที่ควรให้ความส�ำคัญ เพราะสามารถเกิดได้กบั ทุกคน

พญ.ชมพูนุท ภูมริ ัตนประพิณ จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ศูนย์จกั ษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า เนื่องจากโรคต้อหินส่วนใหญ่
จะไม่มีสญ
ั ญาณเตือนหรือการแสดงอาการของโรค จนผูป้ ่ วยเริม่ รูส้ กึ
ถึงความผิดปกติของสายตา เมื่อสังเกตเห็นจุดบอดในการมองภาพ
ด้านข้าง จึงอาจท�ำให้มาพบจักษุ แพทย์ไม่ทันการและสูญเสียการ
มองเห็นได้ในที่สดุ
สาเหตุของโรคต้อ หิ น ส่ว นมากเกิ ด จากความดันลูก ตาที่ สูง ท�ำ ให้
เส้นประสาทตาถูกท�ำลาย และเกิดจากการระบายน�ำ้ ออกของลูกตา
มี ก ารอุด ตัน และเสื่อ มสภาพ เกิ ด การระบายน�ำ้ ออกจากลูกตาได้
ไม่ดพี อ โรคต้อหินพบได้มากในผูส้ งู อายุหรือผูท้ ่มี อี ายุ 40 ปี ขนึ ้ ไป แต่ใน
เด็กและวัยรุน่ ก็สามารถเป็ นโรคต้อหินได้เหมือนกัน ทุกคนจึงควรใส่ใจ

HealthCare :

รูเ้ ท่าทันโรคต้อหิน ที่สำ� คัญควรหมั่นตรวจเช็คโรคต้อหินกับจักษุแพทย์
เป็ นประจ�ำทุกปี เพื่อจะได้รบั มือได้ทนั ท่วงที
ส�ำหรับผูท้ ่ีพบว่าเป็ นโรคต้อหินแล้ว การรักษาก็สามารถท�ำได้หลายวิธี
ขีน้ อยู่กบั ระดับความรุ นแรงของผูป้ ่ วย เบือ้ งต้นจักษุ แพทย์จะรักษา
โดยการใช้ยาหรือเลเซอร์ แต่หากไม่ได้ผลอาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด
ซึง่ เป้าหมายของการผ่าตัดคือ การลดความดันลูกตาลงเพื่อให้ตวั โรค
สามารถควบคุมได้
ผูท้ มี่ คี วามเสีย่ งของโรคต้อหินสูง อาจต้องเข้ารับการตรวจบ่อยครัง้ ขึน้
เพื่อคัดกรองและรักษาได้อย่างทันท่วงที ได้แก่
- อายุมากกว่า 40 ปี
- มีประวัติบคุ คลในครอบครัวเป็ นโรคต้อหิน
- เคยมีอบุ ตั ิเหตุเกี่ยวกับดวงตา
- มีโรคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
- เคยได้รบั การผ่าตัดตามาก่อน
- สายตาสัน้ หรือยาว
- ใช้ยาสเตียรอยด์ อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็ นเวลานาน
ปั จจุบนั ศูนย์จกั ษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางที่
มีความช�ำนาญประสบการณ์สงู ให้บริการดูแลรักษาโรคและอาการที่
เกี่ยวกับดวงตา รวมถึงโรคต้อหิน ด้วยเครื่องมือทันสมัยในการตรวจ
วินิจฉัยและการผ่าตัดด้วยกล้อง
พญ.ชมพู นุท ภูมิรัตนประพิ ณ
จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
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ศูนย์แม่และเด็ก

บ

Mother & Child Center

ริการตรวจวินจิ ฉัยดูแลรักษาให้ความรูแ้ ละค�ำแนะน�ำอย่างใกล้ชดิ
กับคุณพ่อ-คุณแม่ ก่อนตัง้ ครรภ์ ระหว่างตัง้ ครรภ์ และหลังคลอด
พร้อมให้การดูแลลูกน้อยตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยรุน่ โดยทีมแพทย์และ
สหวิชาชีพ
• การบริการดูแลคุณผูห้ ญิงทุกช่วงวัย
• การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช
• การดูแลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติ
• การบริการดูแลรักษาเด็กแรกเกิดถึง 15 ปี
• การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ทีมแพทย์
• สูตนิ รีแพทย์ผชู้ ำ� นาญการ เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและ
		 ทารกในครรภ์ (Maternal Fetal Medicine Specialist)
• กุมารแพทย์ผชู้ ำ� นาญการเฉพาะทางทารกแรกเกิดและปริกำ� เนิด
		 (Neonatologist)
• แพทย์ผชู้ ำ� นาญการในสาขาต่างๆ ที่รว่ มดูแล เช่น แพทย์ผชู้ ำ� นาญ
		 การโรคหัวใจ โรคต่อมไร้ทอ่ โรคทางเดินอาหารและตับ โรคข้อและ
		 กระดูกในเด็ก โรคระบบประสาทและสมอง
ทีมพยาบาล
• พยาบาลผูช้ ำ� นาญการ การดูแลระหว่างการรอคลอด ขณะคลอด
		 ธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด
• พยาบาลผูช้ ำ� นาญการ การดูแลทารกแรกเกิด
• พยาบาลที่ได้รบั การอบรมเรือ่ งการเลีย้ งลูกด้วยนมแม่
14
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ให้การดูแลคุณแม่ตงั้ ครรภ์และลูกน้อย
1. ให้การดูแลคูส่ มรส เพื่อเตรียมความพร้อมในการตัง้ ครรภ์ท่ีสมบูรณ์
และปลอดภัยโดยสูตนิ รีแพทย์ผชู้ ำ� นาญการ
• ค้นหาปั จจัยเสี่ยงก่อนการตัง้ ครรภ์
• ตรวจหาความผิดปกติของทารกในครรภ์ โดยสูตินรีแพทย์เฉพาะ
		 ทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
• ส�ำหรับมารดาที่มคี วามเสีย่ งขณะตัง้ ครรภ์ เช่น เบาหวาน ความดัน
		 โลหิตสูง จะมีการดูแลร่วมกันระหว่างสูตินรีแพทย์ อายุรแพทย์
		 เฉพาะโรค และกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
2. การดูแลทารกแรกเกิดที่มคี วามผิดปกติ โรงพยาบาลหัวเฉียว มีความ
พร้อมทัง้ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีและเครือ่ งมือ
ที่ทนั สมัย โดยให้บริการทารกที่ตอ้ งได้รบั การดูแลอย่างใกล้ชิด
• ทารกคลอดก่อนก�ำหนด ทารกแรกเกิดที่มีนำ้� หนักตัวน้อยกว่า
		 เกณฑ์ปกติ (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,500 กรัม)
• ทารกแฝด
• ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติทกุ ระบบ เช่น ระบบทาง
		 เดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร
		 ระบบประสาท เป็ นต้น

HealthCare :

คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตรวจก่อนป้องกันได้

ม

ะเร็งปากมดลูก หนึ่งโรคของสตรีท่ีมีความอันตรายและเป็ น
ภัยเงียบที่คกุ คามสุขภาพของผูห้ ญิง ซึง่ 99% เกิดจากการติดเชือ้
ไวรัสผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และยังมีสาเหตุอ่ืนที่เป็ นปั จจัยเสี่ยงที่อาจ
ก่อมะเร็งปากมดลูกได้ เช่น ภูมิคมุ้ กันต�่ำ การสูบบุหรี่ การมีลกู หลาย
คน การเปลี่ยนแปลงของเนือ้ เยื่อหรือเซลล์ปากมดลูก จนกลายเป็ น
เซลล์หรือเนือ้ เยื่ออักเสบเรือ้ รัง และเป็ นมะเร็งในที่สดุ
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตนิ รีแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาล
หัวเฉียว กล่าวว่า มะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชือ้ ไวรัส HPV ซึ่งเกิด
จากการติดเชือ้ ทางเพศสัมพันธ์ โดยผูป้ ่ วยจะไม่ทราบว่าตัวเองติดเชือ้
เพราะไม่มีอาการแสดง จะตรวจพบได้เมื่อตรวจคัดกรอง ถ้าหากพบว่า
เป็ นมะเร็งแล้วสามารถแบ่งได้ 4 ระยะ โดยระยะแรก มะเร็งจะอยูท่ ป่ี าก
มดลูก ระยะทีส่ อง มะเร็งจะออกจากปากมดลูกไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ
เช่น ช่องคลอดส่วนบนเนือ้ เยื่อที่อยู่ติดกับปากมดลูก ระยะที่สาม
มะเร็งจะแพร่ไปยังช่องคลอดส่วนล่างต่อมน�ำ้ เหลือง เนือ้ เยื่อภายใน
อุง้ เชิงกราน และในระยะที่ส่ี มะเร็งจะแพร่กระจายไปยังกระเพาะ
ปั สสาวะ ล�ำไส้ หรือออกนอกอุง้ เชิงกราน รวมทัง้ ปอด ตับ กระดูก
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จะใช้วธิ ีการตรวจคัดกรองทางเซลล์
วิทยาหรือที่เรียกว่า การตรวจแปปเสมียร์ (Pap Smear หรือ Pap Test)
เมื่อพบสิ่งผิดปกติจะด�ำเนินต่อด้วยการส่องกล้องขยายปากมดลูก
และตัดชิน้ เนือ้ ไปตรวจ หากพบว่ามีการติดเชือ้ หรืออยู่ในระยะก่อน
เป็ นมะเร็งจะสามารถรักษาหรือตรวจติดตามได้แล้วแต่ระยะของโรค
แต่ถา้ หากพบว่าเป็ นมะเร็งปากมดลูกแน่นอน วิธีการรักษาของผูป้ ่ วย

ต้องเลือกใช้ตามระยะการลุกลามของมะเร็ง โดยระยะแรกสามารถ
ท�ำการรักษาได้ดว้ ยการผ่าตัด ส่วนในระยะ 2 - 4 ใช้การบ�ำบัดแบบรังสี
รักษาร่วมกับเคมีบำ� บัด คือ ฉายรังสีในบริเวณที่เกิดมะเร็งเพื่อควบคุม
ภาวะเลือดออกและความเจ็บปวด ใช้ยารักษาร่วมบรรเทาอาการเจ็บ
ป่ วยจากมะเร็งและป้องกันการลุกลามของเซลล์มะเร็งในรู ปแบบยา
เม็ดรับประทานหรือยาฉีด
หากไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนที่เป็ นอันตรายหลังหยุดการรักษา
ระยะหนึ่งอาการก็จะทุเลาลงและกลับมาเป็ นปกติในที่สดุ หลังเข้ารับ
การรักษาจนหายดีและไม่มีเซลล์มะเร็งปรากฏอีกผูป้ ่ วยยังคงต้องมา
พบแพทย์และตรวจร่างกายอยูเ่ สมอ เพื่อตรวจหาสัญญาณและความ
เสีย่ งในการเกิดมะเร็งซ�ำ้ อีก โดยแพทย์จะนัดมาตรวจร่างกายเป็ นระยะ
ในคุณผูห้ ญิงที่ยงั ไม่พบว่าตัวเองเป็ นผูป้ ่ วยมะเร็งปากมดลูก สามารถ
ป้องกันได้ดว้ ยการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชือ้ HPV เพื่อลดโอกาสการ
เกิดมะเร็งปากมดลูก โดยสามารถรับวัคซีนได้ตงั้ แต่อายุ 11 ปี เป็ นต้นไป
ซึ่งการฉีดวัคซีนตัง้ แต่ก่อนวัยรุ ่นและก่อนมีเพศสัมพันธ์จะท�ำให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพราะยังไม่เคยได้รบั เชือ้ มาก่อนและภูมิคมุ้ กัน
ในเด็กจะขึน้ สูงกว่าผูใ้ หญ่
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้บริการตรวจวินจิ ฉัยดูแลรักษา
รวมทัง้ ให้ความรู แ้ ละค�ำแนะน�ำแก่คณ
ุ พ่อคุณแม่ ตัง้ แต่ก่อนตัง้ ครรภ์
จนถึงหลังคลอดบุตร พร้อมให้การดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดตัง้ แต่แรก
เกิดจนถึงวัยรุ น่ ทางด้านการดูแลสุขภาพของคุณผูห้ ญิงให้การรักษา
ครอบคลุมทุกโรคทางนรีเวช รวมทัง้ การผ่าตัดเปิ ดหน้าท้องและการ
ผ่าตัดผ่านกล้อง
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท
สูตินรีแพทย์
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
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อีสุกอีใส..โรคใกล้ตัวลูก
ป้องกันได้ ด้วยวัคซีน

โ

รคอีสกุ อีใส หลายครอบครัวรูจ้ กั โรคนีเ้ ป็นอย่างดี เป็นโรคใกล้ตวั ทีม่ กั
พบเห็นได้ตลอดทัง้ ปี เกิดจากเชือ้ ไวรัส Varicella zoster ท�ำให้มไี ข้
เป็ นผืน่ แดง และมีตมุ่ ใสขึน้ ตามร่างกาย โดยทั่วไปมีความรุนแรงของโรค
น้อย ยกเว้นในทารกแรกเกิด ผูใ้ หญ่ หญิงตัง้ ครรภ์และผูป้ ่ วยภูมคิ มุ้ กัน
บกพร่อง

พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ์ กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้และ
ภูมคิ มุ้ กัน ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่า โรคอีสกุ อีใส
เป็ นโรคทีต่ ดิ ต่อผ่านทางน�ำ้ มูก น�ำ้ ลาย เสมหะ ไอ จาม และการสัมผัส
กับรอยโรคบริเวณผิวหนัง สามารถเป็ นได้ทกุ เพศทุกวัย ระยะฟั กตัวอยู่
ประมาณ 10 - 21 วัน และคนไข้สามารถแพร่เชือ้ โรคได้ตงั้ แต่กอ่ นมีอาการ
2 วัน ก่อนทีจ่ ะเริม่ มีตมุ่ ใสขึน้ ตามตัว โรคนีพ้ บมากในเด็กมากกว่าผูใ้ หญ่
เพราะเป็ นวัยที่หยิบจับสิ่งของเข้าปาก รวมถึงการอยู่ร่วมกับเพื่อน
ในวัยเดียวกัน ท�ำให้มโี อกาสติดโรคง่ายกว่าในวัยอืน่
การรักษาหลักของโรคอีสกุ อีใส คือ รักษาตามอาการ หากมีไข้ให้เช็ดตัว
รับประทานยาลดไข้ หากมีอาการคันให้ใช้ยาทาแก้คนั พยายามอย่าให้
เด็กเกา เพราะอาจท�ำให้เกิดการติดเชือ้ ซ้อนทับและเกิดรอยแผลเป็ นได้
คอยใช้นำ้� เกลือท�ำความสะอาดบริเวณทีเ่ ป็ นแผล รอยโรคบนผิวหนังจะ
หายไปใน 2 – 3 สัปดาห์ ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงซึง่ พบได้ไม่บอ่ ยของโรค
16

H UA C H I E W

H ea lthca re

อีสกุ อีใส คือ ปอดอักเสบและสมองอักเสบ กลุม่ เสีย่ งต่อภาวะแทรกซ้อน
เหล่านี ้ ได้แก่ ทารกแรกเกิด หญิงตัง้ ครรภ์ ผูป้ ่ วยภูมิคมุ้ กันบกพร่อง
และผูใ้ หญ่ทไ่ี ม่เคยเป็ นโรคอีสกุ อีใส
โรคอีสกุ อีใสเป็ นโรคที่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน ดังนัน้ ในรายที่ยงั
ไม่เคยเป็ น ควรรับวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส ซึง่ สามารถรับวัคซีนได้ตงั้ แต่
อายุ 1 ปี เป็ นต้นไป และมากระตุน้ ซ�ำ้ อีกครัง้ เมือ่ มีอายุ 4 – 6 ปี การรับ
วัคซีนนัน้ จะช่วยป้องกันได้ผลมากกว่า 90 % หากเป็ นอาการจะไม่รุนแรง
เท่าผูป้ ่ วยที่ไม่ได้รบั วัคซีน นอกจากเด็กแล้วผูใ้ หญ่ท่ีไม่เคยเป็ นโรค
อีสกุ อีใส ควรรับวัคซีนป้องกันโรคอีสกุ อีใส โดยในผูใ้ หญ่หรือเด็กโต
มากกว่า 13 ปี รับวัคซีนอีสกุ อีใส 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน

ปั จจุบนั ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว มีทมี กุมารแพทย์เฉพาะ
ทาง พยาบาล และเจ้าหน้าทีผ่ ชู้ ำ� นาญการและมีประสบการณ์ คอยดูแล
และให้คำ� ปรึกษาด้านสุขภาพ ทัง้ นีค้ ณ
ุ พ่อคุณแม่ควรเริม่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
ให้ลกู น้อยตัง้ แต่แรกเกิด เพือ่ สุขภาพทีแ่ ข็งแรงในวันข้างหน้า
พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ์
กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

กระแสน�ำ้ ใจ :

กระแสน�้ำใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

ประจ�ำปี พ.ศ. 2562

1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อย

ผูป้ ่ วยนอก (OPD) = 209 ครัง้
204,490.75 บาท
ผูป้ ่ วยใน (IPD)
= 1,895 วันนอน 4,165,699.82 บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

		

= 1,144 ราย

5,676,978.13 บาท

		

=

542 ครัง้

2,624,863.86 บาท

		

= 17,010 ครัง้

12,360,950.00 บาท

		

= 602 ครัง้
= 21,407 ครัง้

6,888,588.96 บาท
31,951,571.36 บาท

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิ์ประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือดส่วนเกินสิทธิ์

5. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการศูนย์หัวเฉียวพิ ทักษ์ชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่เกิดเหตุ
รวมเป็นเงิน

ทั้งนี้สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

บริษท
ั ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผปู้ ่ วย โดยผ่าน
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย
ชือ่ บัญชี โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 057-2-10202-9 บัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์ เมื่อท่านบริจาคเงินแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการบริจาค
เงินที่แผนกการเงิน โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยแฟกซ์หลักฐานดังกล่าว
พร้อมระบุ ชือ่ -นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ FAX : 0-2226-4283
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ณ ที่น้ี
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว ให้มีความสุข
ความเจริญ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป
๊ ) สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้
ใบบริจาคของโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธป
ิ อ
่ เต็กตึง
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ศูนย์ทันตกรรม
Dental Center

บ

ริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมโรคในช่องปากทุกสาขา โดย
ทันตแพทย์ผชู้ ำ� นาญการทั่วไปและเฉพาะทาง รวมถึงเครือ่ งมือ
ทุกชนิดผ่านกระบวนการท�ำให้ปราศจากเชือ้ และควบคุมการติดเชือ้
ที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากลบริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมโรคใน
ช่องปากทุกสาขา
		
		
		
		
18

ทันตกรรมทั่วไป : ตรวจและให้คำ� ปรึกษา ขูดหินปูน อุดฟั น
การรักษารากฟั น
การรักษาโรคเหงือก : การขูดหินปูน เกลารากฟั น
การผ่าตัดโรคเหงือก
การท�ำฟั นปลอม : ฟั นปลอมทัง้ ปาก ฟั นปลอมถอดได้บางส่วน
การท�ำครอบฟั น และสะพานฟั น
การฝั งรากเทียม
ทันตกรรมส�ำหรับเด็ก
ทันตกรรมเพือ่ ความสวยงาม : การอุดปิ ดร่องฟั นห่าง การจัดฟั น
การฟอกสีฟัน
ศัลยกรรมช่องปาก : ถอนฟั น ผ่าฟั นคุด ผ่าตัดแก้ไขขากรรไกร
การเจาะหนอง ตัดติ่งเนือ้ ถุงน�ำ้
H UA C H I E W
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ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์
- เครือ่ งเอกซเรย์ทนั ตกรรม
- ห้องเอกซเรย์ดจิ ิทลั
		 • ระบบถ่ายรังสีภาพในช่องปาก
		 • ระบบถ่ายรังสีภายนอกช่องปาก
		 • ระบบถ่ายรังสี 3 มิติ (3D)
- ห้องปฏิบตั กิ ารทางทันตกรรมประดิษฐ์

• ระบบถ่ายรังสี 3 มิติ (3D)

• ห้องทันตกรรมส�ำหรับเด็ก

HealthCare :

ปัญหาฟันเก ฟันซ้อน ดูแลรักษาดี
จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

ฟั น ถือเป็ นอวัยวะในร่างกายที่สำ� คัญส�ำหรับมนุษย์อย่างมาก เพราะ
นอกจากบดเคีย้ วอาหารแล้ว ยังช่วยในการพูดออกเสียงให้ชดั เจน ช่วย
รักษาโครงสร้างใบหน้าให้มคี วามกว้าง ความยาว และความอิม่ ของริม
ฝี ปากให้สมดุลกัน และเป็ นส่วนประกอบของบุคลิกภาพ เพราะฟั นเป็ น
ส่วนหนึง่ ทีม่ องเห็นได้งา่ ย

ทพ.วิสตู ร์ เลาหจารุภทั ร์ ทันตแพทย์ ศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาล
หัวเฉียว กล่าวว่า ฟั นเก คือ ฟั นทีข่ นึ ้ มาแล้วไม่อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ ป็ นปกติ
อาจมีลกั ษณะเป็ นฟันซ้อนกัน ฟันยืน่ ฟันห่างหรือฟันล้มเอียง ผูท้ ม่ี ฟี ันเก
มักจะไม่ชอบใจถ้าฟันเกนัน้ อยูข่ า้ งหน้า เพราะท�ำให้ยมิ ้ แล้วดูไม่สวยงาม
อาจส่งผลให้พดู ไม่คอ่ ยชัด ท�ำความสะอาดยาก เกิดปัญหาฟันผุและโรค
เหงือกอักเสบตามมา สาเหตุของฟั นเก มี 2 สาเหตุหลักคือ
กรรมพันธุ ์
• โครงสร้างของใบหน้าไม่ได้สดั ส่วน ในด้านขนาดและความสัมพันธ์ของ
กระดูกขากรรไกรบนและล่าง อาจยืน่ มากเกินไปหรือเล็กเกินไป
• ขนาดของฟั นโตเกินไป ท�ำให้การเรียงตัวของฟั นในกระดูกขากรรไกร
ไม่เป็ นระเบียบ เกิดการซ้อนเก
• ขนาดของฟันเล็กเกินไป การเรียงตัวของฟันจึงห่าง ท�ำให้ฟันล้มและเกได้
• ขนาดของลิน้ ใหญ่ผดิ ปกติ ท�ำให้ฟันทีอ่ ยูร่ อบๆ ถูกดันห่างออกจากกัน
• ฟั นเก อาจพบได้ในความผิดปกติของโรคปากแหว่ง เพดานโหว่

สิง่ แวดล้อม
• ฟันน�ำ้ นมถูกถอนเร็วกว่าปกติ เกิดจากฟันน�ำ้ นมผุจนถึงขัน้ ต้องถอนออก
• ฟั นเกทีเ่ กิดจากฟั นน�ำ้ นมทีค่ งอยูใ่ นปากนานเกินไป ท�ำให้ฟันแท้ตอ้ ง
แทรกเบียดขึน้ ในต�ำแหน่งทีผ่ ดิ ปกติ
• ฟั นเกที่เกิดจากสุขนิสยั บางอย่างเป็ นระยะเวลานาน เช่น การดูดนิว้
การกลืนทีผ่ ดิ ปกติ
ภาวะแทรกซ้อนของฟั นเก การทีฟ่ ั นไม่เรียงตามแนวปกติทำ� ให้รกั ษา
ความสะอาดในช่องปากได้ยากและไม่ท่วั ถึง หากไม่รบี รักษาอาจเกิด
ภาวะแทรกซ้อน เช่น ฟั นผุ และโรคเหงือกอักเสบได้ และหากฟั นอยูใ่ น
ต�ำแหน่งที่ไม่เหมาะสม อาจเป็ นไปได้วา่ การเจริญเติบโตของกระดูกขา
กรรไกรจะผิดปกติและสบฟั นผิดปกติ ส่งผลให้มปี ัญหาต่อการเคีย้ ว พูด
เกิดการกร่อนของเคลือบฟั นหรือปัญหาต่อขากรรไกรตามมา
การรักษาฟั นเกจะขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของฟั นเก ในกรณีท่ีไม่รุนแรง
ผูป้ ่ วยอาจใช้เพียงรีเทนเนอร์แบบถอดได้เพือ่ ให้ฟันเรียงกันตามแนวปกติ
ส�ำหรับผูป้ ่ วยซึง่ ประสบปัญหาฟั นเบียดกันเกินไป อาจต้องถอนฟั นออก
ตามดุลยพินจิ ของทันตแพทย์ ในกรณีรุนแรงอาจต้องท�ำโดยวิธกี ารผ่าตัด
แต่พบได้นอ้ ย อีกวิธีท่ีผปู้ ่ วยและทันตแพทย์เลือกใช้ในการรักษา คือ
การจัดฟัน ซึง่ การจัดฟันแต่ละประเภทนัน้ เหมาะกับแต่ละคน ผูป้ ่ วยควร
ปรึกษาทันตแพทย์กอ่ นท�ำการรักษา
ปั จจุบนั ศูนย์ทนั ตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิ ดให้บริการการตรวจ
รักษาโรคครอบคลุมโรคในช่องปากทุกสาขา อาทิ การถอนฟั น อุดฟั น
ขูดหินปูน ศัลยกรรมช่องปาก รักษารากฟั น รักษาโรคเหงือก การใส่ฟัน
การจัดฟั น การฟอกสีฟัน นอกจากนีย้ งั เปิ ดบริการ การปลูกฟั น โดย
ทันตแพทย์ผชู้ ำ� นาญการ เพือ่ เป็ นการสร้างความมั่นใจ บุคลิกภาพพร้อม
เสริมสร้างฟั นให้แข็งแรง
ทพ.วิสูตร์ เลาหจารุภัทร์

ทันตแพทย์
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
H UA CH IE W
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: คุณหมอไขปัญหา

เรื่องที่ 2 : โรคต้อกระจก

คุณหมอ
ไขปัญหา
เรื่องที่ 1 : ไส้ติ่งอักเสบ

Q : คุณหมอครับ ผมปวดท้องด้านขวาอยู่บ่อยๆ อาการแบบ
นีผ้ มเสี่ยงจะเป็ นไส้ต่ิงอักเสบหรือเปล่า และการรักษาต้องท�ำ
อย่างไรบ้างครับ
A : จุดสังเกตที่อาจเสี่ยงจะเป็ นไส้ต่งิ อักเสบ คือ มีอาการปวดท้องน้อย
มากโดยเฉพาะด้านขวา อาจปวดเป็ นพักๆ หรือตลอดเวลาก็ได้ โดยจะ
มีอาการ ไข้ต่ำ� ๆ คลื่นไส้ อาเจียนร่วมด้วย หากมีอาการเหล่านีใ้ ห้สงสัย
เอาไว้ก่อน ขอแนะน�ำให้เข้ามาปรึกษาศัลยแพทย์โดยเร็วเพื่อวินิจฉัย
และได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที เนื่องจาก ไส้ต่งิ อักเสบจัดเป็ นภาวะ
ที่อนั ตราย ผูป้ ่ วยจ�ำเป็ นต้องได้รบั การรักษาอย่างเร่งด่วน เพราะหาก
ปล่อยไว้ไส้ต่งิ ที่อกั เสบนัน้ อาจแตกท�ำให้เยื่อบุชอ่ งท้องอักเสบตามมา
และอาจเกิดภาวะเลือดเป็ นพิษจนเสียชีวิตได้
การรักษาท�ำโดยการผ่าตัดด้วยวิธีสอ่ งกล้อง โดยการเจาะรูท่ีผนังหน้า
ท้องเป็ นรูขนาดเล็กไม่เกิน 2 ซม. ท�ำให้ผปู้ ่ วยมีแผลขนาดเล็ก เจ็บน้อย
ฟื ้ นตัวเร็ว และมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนน้อย ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
การนอนโรงพยาบาล เมือ่ เทียบกับการผ่าตัดแบบเปิ ดหน้าท้องทีจ่ ะต้อง
พักฟื ้ นอยูท่ ่ีโรงพยาบาลหลายวันเพราะมีแผลขนาดใหญ่
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Q : คุณพ่อของหนูเป็ นโรคต้อกระจกค่ะคุณหมอ แต่ไม่ยอมท�ำการรักษา
เพราะกลัวการผ่าตัด หนูเลยอยากทราบวิธกี ารรักษาโรคต้อกระจกว่า
ท�ำการรักษาอย่างไรคะ เพือ่ ทีจ่ ะได้อธิบายให้คณ
ุ พ่อสบายใจขึน้ ค่ะ
A : ต้อกระจก เป็ นโรคที่เกิดจากเลนส์แก้วตาเสื่อมสภาพจนมีความ
ขุ่นมัวเกิดขึน้ ท�ำให้บดบังแสงที่จะผ่านเข้าไปในตา แสงจึงส่งผ่านไป
ยังประสาทตาไม่เต็มที่ ท�ำให้การมองเห็นไม่ชดั เจนหรือมีอาการตามัว
ได้ ดังนัน้ การรักษามีอยูว่ ธิ ีเดียวก็คอื การน�ำเลนส์แก้วตาที่ขนุ่ ออก หรือ
ที่เรียกง่ายๆ ว่า ผ่าตัดลอกต้อกระจกนั่นเอง หลังจากเอาเลนส์แก้วตา
ออกแล้วจึงจ�ำเป็ นที่จะต้องมีเลนส์แก้วตาเทียมใส่เข้าไปในดวงตา
ต�ำแหน่งเดิมของเลนส์แก้วตาที่ตอ้ กระจกนัน้ ออกไป ซึง่ เลนส์เทียมที่
ใส่นีส้ ามารถใช้ได้ตลอดชีวติ ไม่จำ� เป็ นต้องมีการเปลี่ยนและยิ่งไปกว่า
นัน้ ในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาเลนส์แก้วตาเทียมให้มคี ณ
ุ ภาพและความ
สามารถในการใช้งานได้ทงั้ ไกลและใกล้ หรือลดสายตาเอียงได้อกี ด้วย
ท�ำให้ผปู้ ่ วยมีการมองเห็นที่ดีขนึ ้ และลดปั ญหาการใช้แว่นสายตาได้
การผ่าตัดลอกต้อกระจกไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ แนะน�ำให้คุณพ่อ
รีบมารับการรักษาจะได้มีดวงตาคูใ่ หม่มองเห็นภาพชัดกว่าเดิมนะคะ

• ตาปกติ

• ตาเป็ นต้อกระจก

นพ.เกรียงชัย เริ่มมนตรี

พญ.ชมพู นุท ภูมิรัตนประพิ ณ

ศัลยแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรม
โรงพยาบาลหัวเฉียว

จักษุแพทย์เฉพาะทางโรคต้อหิน
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว
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คุณหมอไขปัญหา :

เรื่องที่ 3 : เอ็นไขว้หน้าเข่าฉีก

Q : คุณหมอครับ ลูกชายผมเป็ นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน
หลังจากซ้อมเสร็จมักมีอาการปวด เจ็บลึกๆ ภายในหัวเข่า บางที
เข่าบวม ลักษณะดังกล่าวเกิดขึน้ เพราะอะไรและสามารถรักษา
ได้อย่างไรบ้างครับ
A : จากอาการปวดเจ็บลึกๆ ภายในหัวเข่า บางทีเข่าบวม หรือลงน�ำ้ หนัก
ได้ไม่เต็มที่ อาจเกิ ดจากการกระแทกหรือหมุนข้อเข่าอย่างรุ นแรง
ส่งผลให้เส้นเอ็นไขว้หน้าฉี กขาดได้ง่าย มักพบในกี ฬาที่ตอ้ งมีการ
วิ่งและเข้าปะทะกัน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล เป็ นต้น หากรูต้ วั ว่า
มีอาการตามที่กล่าวมา ควรเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและ
รับการรักษาตัง้ แต่เนิ่นๆ

เรื่องที่ 4 : เนื้องอกรังไข่

Q : คุณหมอคะ ดิฉันมีพุงลักษณะป่ อง ทัง้ ทีอ่ อกก�ำลังกายและ
ควบคุมอาหารแล้วแต่หน้าท้องก็ยังไม่ยุบเลยค่ะ อยากทราบว่า
ลักษณะดังกล่าวบ่งบอกว่าดิฉันจะเป็ นโรคอะไรหรือเปล่าคะ
A : ลักษณะพุงป่ อง ปั จจุบนั พบว่าผูห้ ญิงเป็ นกันเยอะขึน้ 2 สาเหตุหลัก
ที่เห็นได้ชดั คือ อย่างแรกเพราะการรับประทานอาหาร ไม่ควบคุม และ
ไม่ออกก�ำลังกาย อย่างที่สองคือคุณผูห้ ญิงเสี่ยงต่อการเป็ นโรคเนือ้
งอกในรังไข่ เนื่องจากบางรายไม่ค่อยได้สงั เกต เพราะเนือ้ งอกรังไข่
ในระยะแรกมักไม่มีอาการ เมื่อก้อนใหญ่ขึน้ จะเริ่มคล�ำก้อนได้ ร่วม
กับมีอาการท้องอืด แน่นท้อง เบื่ออาหาร น�ำ้ หนักลด หรือปวดท้อง
ดัง นั้นหากคุณ ผูห้ ญิ ง มี ลักษณะอ้ว นลงพุง ร่ว มกับอาการผิ ด ปกติ
ดังกล่าว ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุ หากพบว่ามีเนือ้ งอก
จะได้รบี รักษาอย่างทันท่วงที

ในส่วนของการรักษาจะรักษาโดยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง ผ่าตัดสร้าง
เอ็นไขว้หน้า และใช้เส้นเอ็นจากต�ำแหน่งอื่นมาท�ำเอ็นไขว้หน้าใหม่
ท�ำให้มีแผลผ่าตัดที่เล็กลงและช่วยการฟื ้ นตัวของผูป้ ่ วยให้เร็วขึน้ หลัง
การผ่าตัดผูป้ ่ วยจะได้รบั การฟื ้ นฟูสภาพตามขัน้ ตอน เพื่อให้สามารถ
งอและเหยียดข้อเข่าได้เต็มที่
นพ.กิตติภูมิ โชคจรัสกิจ

พญ.มนนภา ขุนณรงค์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
เฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬา
ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวเฉียว

สูตินรีแพทย์
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
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: คุณหมอไขปัญหา

เรื่องที่ 5 : นวัตกรรมการฟอกสีฟน
ั ด้วยเครื่อง Zoom

เรื่องที่ 6 : โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ

Q : หากเรามีปัญหาเรื่องฟั นมีคราบเหลืองเวลายิม้ แล้วขาด
ความมั่นใจมีวธิ กี ารแก้ไขอย่างไรให้ฟันของเราหายเหลืองได้บา้ ง

Q : โรคเยื่อบุ หัวใจอักเสบ มั นคือโรคอะไรคะ แล้ วมีความ
อันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ

A : ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่มีปัญหาเรือ่ งฟั นมีคราบเหลือง ท�ำให้ไม่กล้ายิม้ เห็น
ฟั นส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพ คราบเหลืองที่ฟันเกิดจากพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารสีเข้ม ไม่วา่ จะเป็ นสีนำ้� ตาลด�ำ เช่น ชา กาแฟ น�ำ้ อัดลม
เฉาก๊วย ก๋วยเตี๋ยวน�ำ้ ตก หรือสีแดงส้ม เช่น ไวน์แดง แกงต่างๆ และการ
สูบบุหรี่ นอกจากนีห้ ากมีการอุดฟั นด้วยวัสดุสเี หมือนฟั น สีของอาหาร
สีเข้มและเขม่าควันบุหรี่จะเข้าสะสมที่วสั ดุอดุ ได้ดว้ ยเช่นกัน และจะ
เห็นชัดเจนที่ขอบรอยต่อระหว่างวัสดุอดุ กับฟั นโดยมีวิธีการป้องกันไม่
ให้เกิดคราบฟั นเหลืองหรือเกิดขึน้ ได้นอ้ ยที่สดุ
วิธีท่ี 1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะอาหารสีเข้มและ
อาหารที่ทำ� ลายชัน้ เคลือบฟั น หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลังรับประทาน
อาหารสีเข้ม ควรรีบบ้วนปากหรือแปรงฟั น หากเป็ นอาหารที่มรี สเปรีย้ ว
หรือที่มีฤทธิ์เป็ นกรด ควรเว้นระยะหลังการรับประทานอย่างน้อย 30
นาที จึงค่อยแปรงฟั น เนื่องจากใน 30 นาทีแรก เคลือบฟั นที่ถกู กรด
กัดจะอ่อนแอ หากแปรงจะยิ่งท�ำลายชัน้ เคลือบฟั นท�ำให้ฟันเหลือง
วิธีท่ี 2 การฟอกสีฟันด้วยเครือ่ ง Zoom เป็ นนวัตกรรมใหม่ลา่ สุดของ
การฟอกสีฟัน โดยใช้เทคโนโลยีแสงสีฟ้าที่สามารถปรับความเข้มข้น
ของแสงได้ 3 ระดับตามความเหมาะสม ภายใต้การดูแลของทันตแพทย์
ผูช้ ำ� นาญการ ท�ำให้การฟอกสีฟันระบบ ZOOM เป็ นระบบการฟอกสี
ฟั นที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและลดอาการเสียวฟั นหลังจากการฟอก
สีฟัน สามารถท�ำให้ฟันขาวขึน้ ในทันทีภายใน 45 นาที

A : โรคเยื่อบุหวั ใจอักเสบ ถือเป็ นภาวะร้ายแรงอาจเป็ นอันตรายถึงแก่
ชี วิต หากไม่ได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงที โรคเยื่อบุหัวใจอักเสบ
เป็ นการติดเชือ้ แบคทีเรียของเยื่อบุชนั้ ในบริเวณหัวใจและลิน้ หัวใจ ซึง่
มีสาเหตุของการติดเชือ้ ได้หลายสาเหตุ เช่น การติดเชือ้ จากการผ่าตัด
การถอนฟั น การท�ำแท้ง การฉีดสารเสพติดโดยใช้เข็มเดียวกัน เป็ นต้น
ทัง้ นีส้ ามารถแบ่งโรคเยื่อบุหวั ใจอักเสบได้เป็ น 2 ชนิด
• ชนิดเฉียบพลัน ผูป้ ่ วยที่ภาวะแทรกซ้อนรุ นแรง อาการจะเกิดขึน้
อย่างเฉียบพลัน ไม่มีประวัติความพิการของลิน้ หัวใจมาก่อนแต่เกิด
จากการติดเชือ้ แบคทีเรีย
• ชนิดเรือ้ รัง ผูป้ ่ วยจะมีอาการเรือ้ รัง เช่น มีไข้เป็ นเวลานาน ซีด ซูบ
ผอมลงเรือ่ ยๆ
อาการของโรคเยื่อบุหวั ใจอักเสบ ผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้เป็ นหลักโดยมี
ทัง้ ไข้ต่ำ� ๆ จนถึงไข้สงู หนาวสั่น และอาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น
ปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ ตามข้อ ปวดศีรษะ มีจดุ สีแดงหรือสีเข้มใต้ผิวหนัง
บริเวณนิว้ มือ นิว้ เท้าหรือตามฝ่ าเท้า หายใจล�ำบาก น�ำ้ หนักลดลงโดย
ไม่ทราบสาเหตุ อ่อนเพลียไม่มแี รง ทัง้ นีย้ งั สามารถเกิดอาการแทรกซ้อน
เช่น ท�ำให้เกิดก้อนลิม่ เลือดและแบคทีเรียขึน้ ภายในเส้นเลือดของหัวใจ
ส่งผลให้เกิดการติดเชือ้ แบคทีเรีย การอุดตันของหลอดเลือด ภาวะ
โลหิตจาง เลือดออกง่าย ไตวาย อัมพาต โลหิตเป็ นพิษ เป็ นต้น
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ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์

นพ.สันติ ฤทธิ์วิชัย

ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

อายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางอนุสาขาหัตถการ
ปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว
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สุขภาพดีเริม
่ ต้นได้ที่ตัวเรา :

ฝึกขับถ่าย
ส่งผลให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ปั

ญหาเรือ่ งการขับถ่ายเป็ นปัญหาทีพ่ บได้ทกุ ช่วงวัย หลายท่านอาจ
จะมองว่าเป็ นปัญหาเล็กๆ แต่อาจกลายเป็ นปัญหาใหญ่ได้ ถ้าใคร
ได้ลองสัมผัสถึงความทรมานของการไม่ได้ถ่ายเป็ นเวลานาน ระหว่าง
ถ่ายจะมีอาการเจ็บ แสบ บาดจนเป็ นเลือด หรือถ่ายไม่ออก ซึ่งการ
ขับถ่าย คนเราควรขับถ่ายทุกวัน เพื่อเอาของเสียออกจากร่ายกายและ
ช่วงเวลาการขับถ่ายทีด่ ที ส่ี ดุ ก็คอื ตอนเช้าในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น.
ซึง่ เป็ นเวลาที่ลำ� ไส้ใหญ่ทำ� งานขับกากอาหารออกจากร่างกาย
การขับถ่ายไม่ใช่แค่ในผูใ้ หญ่เท่านัน้ ที่จะต้องใส่ใจดูแล ควรดูแลและฝึ ก
ลูกน้อยตัง้ แต่ยงั เด็ก โดยในวัยเด็กคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึ กลูกน้อยได้
ตัง้ แต่เมื่ออายุ 1 ปี ครึง่ ถึง 2 ปี ซึง่ เป็ นช่วงวัยที่เด็กเดินวิ่งได้คล่อง เริม่ มี
ความสามารถในการควบคุมการถ่ายอุจจาระจะมาเร็วกว่าการถ่าย
ปั สสาวะเล็กน้อย คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึ กลูกน้อยได้โดยการฝึ ก
ให้ลกู ใช้คำ� พูดง่ายๆ เช่น “ฉี่” “อึ” บางทีเด็กบางคนอาจยังพูดไม่ได้
ก็ใช้ภาษากายแทน เช่น เด็กบางคนอาจเอามือจับที่ทอ้ งน้อยแล้วมอง
หน้าพ่อแม่ ก็เป็ นการสื่อสารประเภทหนึง่ ว่าปวดฉี่ ส่งเสริมให้ลกู บอก
พ่อแม่เมื่อปวดอุจจาระ ปั สสาวะ เลือกกระโถนที่น่ งั สบายวางไว้ในที่
ซึง่ หยิบหรือใช้ได้สะดวก และเมื่อลูกสามารถบอกอุจจาระ ปั สสาวะได้
คุณพ่อคุณแม่ตอ้ งรีบชมทันที บางครัง้ อาจให้รางวัลด้วย ถ้ายังท�ำไม่ได้
ก็ไม่ควรดุวา่ หรือลงโทษ

ในส่วนของวัยเด็กโตจนถึงผูใ้ หญ่สามารถดูแลตัวเองได้ควรเริม่ ปฏิบตั ิ
ด้วยการขับถ่ายให้เป็ นนิสยั ในช่วงเวลา 05.00 - 07.00 น. ดื่มน�ำ้ สะอาด
1 แก้วเป็ นประจ�ำทุกวันเมื่อตื่นนอน จะช่วยกระตุน้ ให้ลำ� ไส้ทำ� งานและ
เกิดการบีบอุจจาระออก มีการออกก�ำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกาย
ในท่าทางที่ชว่ ยให้ลำ� ไส้เกิดการบีบตัว เช่น หมุนเอว ก้มแตะปลายเท้า
เป็ นต้น รับประทานอาหารเช้าเป็ นประจ�ำทุกวัน ช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น.
เลือกรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบจากข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ
แอปเปิ ้ล สตรอว์เบอร์รี ส้ม แครอท มะเขือเทศ ผักใบเขียว ธัญพืช
หรือขนมปั งโฮลวีต เหล่านีค้ ือ อาหารที่จะช่วยให้ขบั ถ่ายได้ดี นั่นเป็ น
เพราะอาหารเหล่านีเ้ ป็ นอาหารที่มีเส้นใยอาหารสูง ที่จะช่วยระบบ
ขับถ่ายให้ทำ� งานเป็ นปกติ
สุดท้ายนีห้ วังเป็ นอย่างยิง่ ว่าผูอ้ า่ นทุกท่านจะได้รบั ประโยชน์ แล้วน�ำมา
ซึ่ง การเริ่ม ต้น ฝึ ก ขับ ถ่ า ยให้เ ป็ น เวลาจนติ ด เป็ น นิ สัย จนส่ง ผลให้มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าเดิม..
ที่มา : https://baby.kapook.com/view113792.html
http://megawecare.co.th/article/detail/27
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อาหารบ�ำรุง
กระดูก

ห

ลายๆ ท่านคิดว่า โรคกระดูกพรุ นข้อเข่าเสื่อมมักจะเกิ ดกับ
ผูส้ งู อายุเท่านัน้ ซึ่งจริงๆ แล้วโรคนีส้ ามารถเกิดได้กับทุกเพศ
ทุกวัย ไม่เว้นแม้วยั รุ น่ หนุ่มสาว ซึ่งเกิดจากกระดูกของผูท้ ่ีเป็ นโรคนี ้
จะเริ่ม เสื่ อ มและบางลงเนื่ อ งจากมี ก ารสูญ เสี ย แคลเซี ย มที่ ส ะสม
ในกระดูก โดยโรคดังกล่าวอาจจะไม่กอ่ ให้เกิดความเจ็บปวด แต่จะท�ำให้
กระดูกแตกหรือหักได้ ทุกท่านทราบหรือไม่วา่ อาหาร บางชนิดสามารถ
ช่วยป้องกันการเกิดโรคดังกล่าวนีไ้ ด้
นม ทุกท่านคงทราบกันดีแล้วว่านมนัน้ เป็ นแหล่งของโปรตีน แต่จริงๆ
แล้วนมยังอุดมไปด้วย แร่ธาตุสำ� คัญอย่างเช่น แคลเซียม วิตามินดี
แมงกานีสและฟอสฟอรัส ซึ่งล้วนแต่เป็ นสารอาหารที่จำ� เป็ นต่อการ
มีกระดูกที่แข็งแรงอีกทัง้ ยังช่วยป้องกันการเกิดภาวะโรคกระดูกพรุ น
อาการเหนื่อยล้าเรือ้ รัง อาการซึมเศร้า ได้อีกด้วย
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ฮีลลอล ฟาร์มาซูตค
ิ อล จ�ำกัด
1112/88-90 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
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โยเกิรต์ เป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในวัยรุ น่ หนุ่มสาวเพราะรสชาติอร่อย
และกลิ่นหอม ชักชวนให้นา่ ทาน ไม่เพียงแค่นนั้ โยเกิรต์ ยังอุดมไปด้วย
สารอาหารส�ำคัญ เช่น วิตามินบี2 วิตามินบี12 วิตามินดี แคลเซียม
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แมกนีเซียม เป็ นต้น ซึง่ สามารถช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคกระดูกพรุนได้
ผักคะน้า ถูกจัดให้เป็ นผักที่มีปริมาณแคลเซียมสูง ช่วยในการเสริม
สร้างกระดูกและฟั นให้แข็งแรงและยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุ นได้
เป็ นอย่างดี แถมยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคมุ้ กันให้แก่รา่ งกาย ที่สำ� คัญ
ยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุท่ีมีประโยชน์อีกหลายชนิด นอกจาก
นี ้ ผักคะน้ายังเป็ นผักใบเขียวที่มีเส้นใยอาหารสูงเหมาะส�ำหรับผูท้ ่ีมี
ปั ญหาท้องผูกบ่อยๆ อีกด้วย
งาด�ำ เป็ นพืชทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ สามารถช่วยบ�ำรุงร่างกาย
เกือบทุกสัดส่วน ไม่วา่ จะเป็ น ผม ผิวพรรณ กระดูก เล็บ ระบบขับถ่าย
การบ�ำรุงหัวใจ จึงเหมาะกับทุกวัย แถมยังช่วยป้องกันการเกิดโรคภาวะ
กระดูกพรุนด้วย
ดอกแค คือหนึ่งในสมุนไพรที่เราใช้กันมานานยังมีประโยชน์และ
สรรพคุณมากมาย โดยเฉพาะดอกแคทีอ่ ดุ มไปด้วยแคลเซียม ฟอสฟอรัส
เส้นใยอาหาร เหล็ก แคโรทีน วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 และ
วิตามินซี ซึง่ จะช่วยบ�ำรุงและเสริมสร้างกระดูกและฟั น
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ�ำกัด

2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Health Food :

เมนูแกงส้มดอกแค
• ส่วนประกอบ
ดอกแค
ปลาช่อน (1ตัว)
น�ำ้ พริกแกงส้ม
น�ำ้ ปลา
น�ำ้ ตาลปี๊ บ
น�ำ้ มะขามเปี ยก
น�ำ้ มะนาว
น�ำ้ ซุป
น�ำ้ มันส�ำหรับทอด
• เครื่องพริกแกง
หอมแดงซอย
เนือ้ ปลาต้ม
กระเทียมต้ม
กระเทียมหั่น
เกลือป่ น
กะปิ
พริกแห้งแกะเมล็ดออกแช่นำ	้�

300
300
3
3
2
3-4
1
3-4

3
50
1
1
1
1
9

กรัม
กรัม
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ถ้วย

ช้อนโต๊ะ
กรัม
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
เม็ด

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั เอ. เมนารินี (ประเทศไทย) จ�ำกัด

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

• วิธีทำ�
1. โขลกเครือ่ งพริกแกงทัง้ หมดเข้ากันให้ละเอียด
2. แกะไส้สีเหลือง(เกสร)ของดอกแคออก น�ำไปล้างน�ำ้ แล้วพักทิง้ ไว้
ให้สะเด็ดน�ำ้
3. ขอดเกล็ดปลา ผ่าท้อง ควักไส้ออก ล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็ นชิน้ ๆ
4. น�ำกระทะตัง้ ไฟใส่นำ้� มัน พอน�ำ้ มันร้อนให้นำ� ปลาที่ห่ นั ไว้มาทอด
พอเหลืองตักขึน้ พักไว้ให้สะเด็ดน�ำ้ มัน
5. ใส่นำ้� ซุปลงไปในหม้อ พอเริม่ เดือดให้ใส่นำ้� พริกแกงที่โขลกทิง้ ไว้คน
ให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน�ำ้ ตาล น�ำ้ มะขามเปี ยก น�ำ้ ปลา จากนัน้ ใส่
ดอกแค เนือ้ ปลาและน�ำ้ มะนาว พอเดือดอีกครัง้ ให้ปิดไฟตัก ใส่ถว้ ย
รับประทานได้เลย
• ปริมาณแคลเซียมในอาหารชนิดนี้
ดอกแค
100 กรัม มีปริมาณแคลเซียม 395 มิลลิกรัม
กะปิ
100 กรัม มีปริมาณแคลเซียม 1,565 มิลลิกรัม
มะขามเปี ยก 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียม 314 มิลลิกรัม
ปลาช่อน 100 กรัม มีปริมาณแคลเซียม
31 มิลลิกรัม

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด

689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์, ชั้น 21 สุขุมวิท
คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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: ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการธรรมโอสถ รพ.หัวเฉียว
พระเทพปฏิภาณกวี (นั่ง) ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส และประธานองค์การเผยแผ่
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายธรรม เรือ่ ง “คนดีทโ่ี ลกต้องการ”
ในโครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว เพือ่ ให้บคุ ลากรโรงพยาบาล
และผูร้ บั บริการที่เข้ารับฟั ง สามารถน�ำหลักธรรมมาปรับใช้ในชีวิต
โดยมี คุณสุธี เกตุศริ ิ (แถวหน้า : ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็ นประธานในพิธี และ คุณประภัสสร รุจริ ากรสกุล
(แถวหน้า : ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีเป็ นจ�ำนวนมาก

กิจกรรม Big Cleaning Day
น.อ.นายแพทย์ภาณุ รัตน์ ธัญญสิริ ผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลหัวเฉียว เป็ นประธาน เปิ ดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ร่วมท�ำความสะอาดด้วยทีมเวิรค์ อย่างพร้อมเพียง ทัง้ พืน้ ที่ในและรอบ
บริเวณโรงพยาบาลฯ เพือ่ สร้างสภาพแวดล้อม ทีเ่ อือ้ ต่อการท�ำงานและ
การดูแลผูป้ ่ วย รวมถึงช่วยลดฝุ่ นละอองทีส่ ง่ ผลต่อสุขภาพ
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ภาพข่าวกิจกรรม :

สักการะสิ่งศักดิส
์ ิทธิใ์ นเทศกาลตรุษจีน
คุณประภัสสร รุจริ ากรสกุล รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารโรงพยาบาล
หัวเฉียว พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ได้แก่ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์
ธัญญสิริ ผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์ นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอีย่ มพิกลุ
รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายการแพทย์ 1 และ พญ.มนนภา ขุนณรงค์ รอง
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายการแพทย์ 2 น�ำคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมสักการะหลวงปู่ ไต้ฮงและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ประจ�ำ
โรงพยาบาล เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคลในเทศกาลตรุษจีน

ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดงานเสวนาให้ความรู พ้ ิเศษ
เรื่อง “ก้าวแรกของคุณแม่มือใหม่” น�ำโดยทีมแพทย์ผชู้ ำ� นาญการ
โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ พญ.เนตรนิภา พรหมนารท สูตนิ รีแพทย์
พญ.มนนภา ขุนณรงค์ สูตินรีแพทย์ ทพญ.วัชรี สัตตะรุ จาวงษ์
ทันตแพทย์ พญ.จรินทรณ์ วงศ์ภากร กุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิด
และปริกำ� เนิด เพื่อให้คณ
ุ พ่อและคุณแม่รูว้ ธิ ีการปฏิบตั ติ วั ที่ถกู ต้อง ใน
การเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อย ทัง้ ร่างกายและจิตใจตัง้ แต่ใน
ครรภ์ พร้อมกิจกรรมการออกก�ำลังกายโดยนักกายภาพบ�ำบัด และ
เวิรก์ ชอปท�ำของขวัญ ชิน้ แรกเพือ่ ลูกรัก
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ที่ ป รึ ก ษา ประภั ส สร รุ จิ ร ากรสกุ ล / น.อ.นายแพทย์ ภ าณุ รั ต น์ ธั ญ ญสิ ริ /นพ.พงษ์ สั น ติ์ ลี้ สั ม พั น ธ์ / นพ.สุ ช าติ ฉายเพิ่ ม ศั ก ดิ์ / นพ.ไพโรจน์ ชั ย กิ ต ติ ศิ ล ป์
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

