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วััสั ดีี ค่ะ .. ผู้้�คุณ ผู้้�อ่ � นทีุ่ก ที่่ � น กล่ับั ม�พีบักัน ในจำุล่ สั�ร
HuaChiew Healthcare ฉบัับัแรก ของป็ี 2565 ที่ีมง�นไดี�
รวับัรวัมสั�ระควั�มร้แ� ล่ะเร่อ� งร�วัต่่�งๆ เกี�ยุวักับัสัุขภ�พีที่ี�น�่ สันใจำ
ม�ฝ่�กทีุ่กที่่�นค่ะ
ป็ั จำจำุบันั โรงพียุ�บั�ล่หัวัเฉียุวั มีศกั ยุภ�พีในก�รรองรับัผู้้ป็� ่ วัยุนอก
ไดี�ป็ีล่ะม�กกวั่� 600,000 ร�ยุ มีเต่ียุงรองรับัผู้้ป็� ่ วัยุ 338 เต่ียุง
สั�ม�รถให�บัริก�รต่รวัจำรักษ�พียุ�บั�ล่โรคต่่�งๆ ไดี�อยุ่�งครอบัคลุ่ม
ทีุ่กสั�ข�ก�รแพีที่ยุ์โดียุมีคณะแพีที่ยุ์ผู้ชี้� �ำ น�ญก�รแล่ะมีป็ระสับั
ก�รณ์สัง้ กวั่� 300 ที่่�น พีร�อมดี�วัยุเคร่�องม่อต่รวัจำวัินิจำฉัยุโรคที่ี�
ล่ะเอียุดี แม่นยุำ� แล่ะที่ันสัมัยุ ภ�ยุใต่�ป็ณิธิ�นในก�รพีัฒน�สั้ก่ �ร
เป็็ นโรงพียุ�บั�ล่ระดีับัต่ต่ิยุภ้มิ มี ก�รขยุ�ยุขอบัเขต่ก�รรักษ�
พียุ�บั�ล่ดี�วัยุแพีที่ยุ์เฉพี�ะที่�งสั�ข�ต่่อยุอดี (Sub-Specialty) ใน
หล่�กหล่�ยุสั�ข� เพี่อ� ให�ผู้ป็้� ่ วัยุสั�ม�รถเข��ถ้งบัริก�รที่�งก�รแพีที่ยุ์
ไดี�ในเชีิงกวั��งแล่ะล่้กม�กข้น�

HuaChiew Healthcare ฉบัับันีจำ� ะพี�ทีุ่กที่่�นม�ที่ำ�ควั�มร้ จำ� กั กับั
ศ้นยุ์กระดี้กแล่ะข�อ โรงพียุ�บั�ล่หัวัเฉี ยุวั ที่ี�ให�บัริก�รดี้แล่รักษ�
อยุ่�งครบัวังจำรดี�วัยุม�ต่รฐ�นคุณภ�พี โดียุที่ีมศัล่ยุแพีที่ยุ์กระดี้ก
แล่ะข�อ พียุ�บั�ล่แล่ะเจำ��หน��ที่ี�ผู้ชี้� �ำ น�ญก�รเฉพี�ะดี��น สั�ม�รถใชี�
ก�รรักษ�ดี�วัยุก�รผู้่�ต่ัดีที่ัง� แบับัสั่องกล่�องแล่ะแบับัเป็ิ ดี พีร�อมดี�วัยุ
เคร่�องม่อเที่คโนโล่ยุีก�รต่รวัจำวัินิจำฉัยุแล่ะก�รรักษ�ที่ี�ที่นั สัมัยุ แล่ะ
พีบักับัคอล่ัมน์คณ
ุ หมอไขป็ัญห�ที่ี�จำะม�ต่อบัไขข�อสังสััยุอ�ก�รต่่�งๆ
เชีิญต่ิดีต่�มกันไดี�ที่�ีจำลุ่ สั�รฉบัับันีค� ะ่
สัุดีที่��ยุนี.� . ดีิฉนั แล่ะที่ีมง�นหวัังเป็็ นอยุ่�งยุิ�งวั่� สัม�ชีิก HuaChiew
Healthcare จำะไดี�รบัั สั�ระควั�มร้ดี� ีๆ จำ�กจำุล่สั�รฉบัับันี � แล่�วัพีบักัน
ใหม่ฉบัับัหน�� สัวััสัดีีคะ่
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ศูนย์กระดูกและข้อ
Orthopedic Center

ทางเลือกใหม่ของ
กัารเป็ลัี�ยนข้อเข�าเทีียมิ

| ศูนย์กัระดิูกัแลัะข้อ โรงพยาบาลัหััวเฉีียว

ใ

ห�ก�รดี้แล่รักษ�อยุ่�งครบัวังจำร สั�ม�รถวัินิจำฉัยุแล่ะรักษ�ดี�วัยุก�ร
ผู้่�ต่ัดีกระดี้ก กล่��มเน่อ� แล่ะเสั�นเอ็น โดียุศัล่ยุแพีที่ยุ์กระดี้กแล่ะข�อ
ผู้้ชี� �ำ น�ญก�รเฉพี�ะดี��น แล่ะมีป็ระสับัก�รณ์ก�รผู้่�ต่ัดีที่ัง� แบับัเป็ิ ดี
แล่ะสั่องกล่�อง
บริการตัรวจวินิจฉีัยแลืะม่่เทคโนโลืย่การผ่่าตััด้ขัน� ส้งด้้วยกลื้อง
• ศัล่ยุกรรมกระดี้กแล่ะข�อที่ั�วัไป็
• ศัล่ยุกรรมกระดี้กสัันหล่ัง
• ดี��นเวัชีศ�สัต่ร์ก�รกีฬ� รักษ�โดียุก�รผู้่�ต่ัดีผู้่�นกล่�อง
เพี่�อซึ่่อมแซึ่มเสั�นเอ็นแล่ะกล่��มเน่อ�
• ศัล่ยุกรรมก�รเป็ล่ี�ยุนข�อสัะโพีกเที่ียุม ข�อเข่�เที่ียุม
• ศัล่ยุกรรมเกี�ยุวักับัม่อ - เที่��
การผ่่าตััด้เปลื่�ยนข้อเท่ยม่
1. ก�รผู้่�ต่ัดีเป็ล่ี�ยุนข�อเข่�เที่ียุม (Knee Replacement Surgery)
• ก�รผู้่�ต่ัดีเป็ล่ี�ยุนข�อเข่�เที่ียุมดี��นเดีียุวั (Unicompartmental Knee
Arthroplasty : UKA)
• ก�รผู้่�ต่ัดีเป็ล่ี�ยุนข�อเข่�เที่ียุมที่ัง� ข�อ (Total Knee Raplacement : TKR)
2. ก�รผู้่�ต่ัดีเป็ล่ี�ยุนข�อสัะโพีกเที่ียุม (Total Hip Replacement : THR)

การรักษาโรคกระด้้กสันหลืัง
ผู้้ป็� ่ วัยุที่ี�มีป็ัญห�ควั�มผู้ิดีป็กต่ิที่�งกระดี้กสัันหล่ัง ไขสัันหล่ังแล่ะเสั�น
ป็ระสั�ที่ มักมีอ�ก�รป็วัดีหล่ังหร่อป็วัดีคอ ก�รรักษ�เริม� จำ�กก�รรักษ�
แบับัป็ระคับัป็ระคองจำนถ้งรักษ�ดี�วัยุวัิธิีก�รผู้่�ต่ัดี รวัมถ้งให�ค�ำ ป็ร้กษ�
แนวัที่�งก�รรักษ�ที่ี�เหม�ะสัม เพี่�อให�ผู้้ป็� ่ วัยุห�ยุจำ�กควั�มเจำ็บัป็วัดี
สั�ม�รถกล่ับัไป็ใชี�ชีีวัิต่ป็ระจำำ�วัันอยุ่�งมีคณ
ุ ภ�พี
การรักษาอาการบาด้เจ็บจากการเลื่นก่ฬา
สัำ�หรับัที่่�นที่ี�ชี�่นชีอบัก�รเล่่นกีฬ� ห�กเกิดีก�รบั�ดีเจำ็บั เร�มีแพีที่ยุ์
ผู้้เ� ชีี�ยุวัชี�ญดี��นเวัชีศ�สัต่ร์ก�รกีฬ� พีร�อมให�ค�ำ ป็ร้กษ� เพี่�อให�ผู้ป็้� ่ วัยุ
สั�ม�รถกล่ับัม�เล่่นกีฬ�แล่ะใชี�ชีีวัิต่ไดี�ต่�มป็กต่ิ ดี�วัยุเที่คนิคก�รผู้่�ต่ัดี
สั่องกล่�องแผู้ล่เล่็ก ซึ่่อมแซึ่มเสั�นเอ็นแล่ะกล่��มเน่อ� เพี่�อรักษ�เอ็นข�อไหล่่
ฉีกข�ดี เอ็นไขวั�หน��เข่�ฉีก
รองรับัดี�วัยุห�องผู้่�ต่ัดีที่ี�มีม�ต่รฐ�นสั้งพีร�อมดี�วัยุเคร่�องม่อภ�ยุในห�อง
ผู้่�ต่ัดีที่ี�ที่นั สัมัยุ อ�ที่ิ เคร่อ� ง Fluoroscopy เพี่�อใชี�สั�ำ หรับัระบัุต่�ำ แหน่ง
ที่ี�ต่อ� งก�รที่ำ�ผู้่�ต่ัดี ต่รวัจำสัอบัควั�มถ้กต่�องในระหวั่�งก�รผู้่�ต่ัดีแล่ะ
หล่ังก�รผู้่�ต่ัดี ชี่วัยุเพีิ�มมุมมองในก�รผู้่�ต่ัดีให�ชีดีั เจำนข้น�
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ทางเลืือกใหม่่ของการเปลี่่ย� นข้้อเข่่าเทีียมด้้วยเทคนิิคผ่่าเปลี่่ย� น
ข้้อเข่่าแบบไม่่ตัดั กล้้ามเนื้้อ�
ในยุุคของ “สัังคมผู้้สูู� งวััย” ไม่่เพีียงแต่่จำ�ำ นวนผู้้สูู� งวััยที่่�มากขึ้้น� เท่่านั้้น� แต่่
เขาเหล่่านั้้น� ยัังต้้องการมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่�่ดีียิ่่�งขึ้้น� ด้้วย ภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อม
เป็็ นอีีกหนึ่่�งภาวะสำำ�คััญที่่�เป็็ น “อุุปสรรค” ต่่อการใช้้ชีีวิิต โดยเฉพาะ
ผู้้ที่� �่มีีภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อมระยะรุุนแรงจะมีีอาการปวดเข่่ามากเวลาลุุกยืืน
เดิิน และขึ้้น� -ลงบัันได
สำำ�หรัับผู้้มี� ีภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อมที่�่ได้้รัับการรัักษาโดยการรัับประทานยา
ฉีีดยาหรืือน้ำำ�� เลี้้�ยงข้้อเข่่าเทีียมแล้้วไม่่ได้้ผลดีีนั้้น� จำำ�เป็็ นจะต้้องได้้รัับการ
ผ่่าตัดั เปลี่่�ยนข้้อเข่่าเทีียมเพื่่�อลดอาการปวด และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
ข้้อเข่่าให้้กลัับมาใช้้งานได้้ดีียิ่่�งขึ้้น�
เทคนิิคการผ่่าตัดั เปลี่่�ยนข้้อเข่่าเทีียมแบบเดิิมนั้้�น จำำ�เป็็ นต้้องตััดกล้้าม
เนื้้�อข้้อเข่่า (Vastus muscle) บางส่่วนออก ซึ่ง�่ เป็็ นส่่วนสำำ�คััญในการ
เหยีียดข้้อเข่่า ลุุกยืืน และขึ้้น� บัันได ทำำ�ให้้ในปัั จจุบัุ นั เทคนิิค “การผ่่าตััด
ข้้อเข่่าเทีียมแบบไม่่ตัดั กล้้ามเนื้้อ� ” (Subvastus approach total knee
arthroplasty) จึึงได้้รัับความสนใจและเป็็ นที่่�นิิยมมากขึ้้น� เริ่่�มจาก
ประเทศในแถบยุุโ รปและสหรััฐ อเมริิก าขยายเป็็ น วงกว้้างมากขึ้้น�
เป็็ นการผ่่าตัดด้้วยวิ
ั
ิธีีการเปิิ ดช่่องใต้้กล้้ามเนื้้�อข้้อเข่่า โดย “ไม่่ไปตััด

• ภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อม
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• ใช้้เวลาพัักฟื้้�นและกายภาพบำำ�บััด

กล้้ามเนื้้อ� ” เมื่่�อเปรีียบเทีียบกับั เทคนิิคแบบเดิิมนั้้�น ส่่งผลดีีทำ�ำ ให้้
1. ผู้้ไ� ด้้รัับการผ่่าตัดมี
ั ีแรงเหยีียดข้้อเข่่าที่่�ดีีขึ้น้ �
2. ใช้้เวลาพัักฟื้้�น และกายภาพบำำ�บััดภายหลัังการผ่่าตัดลดล
ั
ง
3. การทำำ�งานของกระดููกลููกสะบ้้า เคลื่่�อนไหวได้้ดีียิ่่�งขึ้้น�
ดัังนั้้�น การผ่่าตัดข้้
ั อเข่่าเทีียมด้้วยเทคนิิคแบบไม่่ตัดั กล้้ามเนื้้�อ จึึงเป็็ น
ทางเลืือกใหม่่ที่�่ สามารถช่่วยให้้ผู้้ที่� �่ มีีภาวะข้้อเข่่าเสื่่�อมระยะรุุ นแรง
กลัับมามีีคุณ
ุ ภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้น้ � ได้้
ภาวะเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ฉีีกขาด (Rotator cuff tear)
ภาวะเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ฉีีกขาดเป็็ นโรคที่่�พบได้้บ่่อยในผู้้ป่� ่ วยที่่�มีปัี ัญหาปวด
ข้้อไหล่่ ซึ่่ง� อาจทำำ�ให้้ความสามารถในการใช้้งานข้้อไหล่่ในชีีวิิตประจำำ�
วัันลดลง เช่่น การสระผม การหวีีผม การอาบน้ำำ�� การเอื้้�อมหยิิบของ
และการใส่่เสื้้�อผ้้า เป็็ นต้้น และอาจนำำ�ไปสู่่�ความทุุพพลภาพได้้
สาเหตุุหลัักของภาวะนี้้�สามารถเกิิดได้้จากการบาดเจ็็บ (Injury) และ
ความเสื่่�อมสภาพ (degeneration) กรณีีที่�่มีีการบาดเจ็็บ เช่่น ผู้้ป่� ่ วยที่่�
มีีอาการปวดไหล่่หรืืออ่่อนแรงบริิเวณข้้อไหล่่ หลัังจากมีีประวััติอุิ บัุ ติั เิ หตุุ
และกรณีีที่�่มีีการบาดเจ็็บซ้ำ��ำ ๆ ของข้้อไหล่่จากการใช้้งาน ซึ่่ง� จะพบได้้
ในกลุ่่�มที่่�มีีการใช้้งานข้้อไหล่่เป็็ นประจำำ� (Repetitive use) โดยเฉพาะ
กิิจกรรมที่�่ต้้องทำำ�เหนืือศีีรษะ (Overhead activity) ซึ่ง�่ จะพบในกลุ่่�มคน
ที่่�อยู่่�ในวััยทำ�ำ งาน เช่่น ช่่างก่่อสร้้าง ช่่างทาสีี ช่่างไม้้ หรืือกลุ่่�มนัักกีีฬา
บางชนิิด เช่่น เทนนิิส แบดมิินตััน บาสเกตบอล และเบสบอล เป็็ นต้้น
กรณีีที่�่เกิิดจากความเสื่่�อมสภาพ (Degeneration) อาจเกิิดได้้ทั้้�งส่่วน
ของเส้้นเอ็็นหรืือส่่วนของข้้อไหล่่ โดยพบได้้บ่่อยในผู้้สูู� งอายุุ ซึ่่ง� มัักจะมีี
อาการเรื้้�อรัังมาระยะหนึ่่�งแล้้วมีีอาการมากขึ้้น� หลัังจากมีีประวััติอุิ บัุ ติั เิ หตุุ
ที่่�ไม่่รุุนแรง หรืือ หลัังจากที่่�มีีการใช้้งานข้้อไหล่่
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ข้้อไหล่่เป็็ นข้้อต่่อที่่�ใหญ่่รองจากข้้อเข่่าและข้้อสะโพก ประกอบด้้วย
กระดููกต้้นแขน (Humerus) กระดููกสะบััก (Scapula) และกระดููก
ไหปลาร้้า (Clavicle) มีีลักั ษณะที่่�คล้้าย ลููกบอลที่่�วางอยู่่�ในถ้้วยตื้้�น
(Ball and socket joint) หรืือลููกกอล์์ฟที่่�วางอยู่่�บนแท่่นทีี โดยข้้อไหล่่
จะมีีส่่วนที่�่ให้้ความมั่่�นคงแก่่ข้้อไหล่่ที่�่อยู่่�กัับที่�่ (Static Stabilizers)
เช่่น กระดููกและเส้้นเอ็็น รวมถึึงเยื่่�อหุ้้�มข้้อไหล่่ (Capsule) และส่่วนที่�่
เคลื่่�อนไหว (Dynamic Stabilizers) เช่่น กล้้ามเนื้้�อต่่างๆ รอบข้้อไหล่่
รวมถึึงเส้้นเอ็็นและกล้้ามเนื้้�อข้้อไหล่่ (Cotator cuff)
เส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ (Rotator cuff)
เส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ประกอบขึ้้น� จากมััดกล้้ามเนื้้�อและเส้้นเอ็็น 4 มััด ที่่�เกาะ
จากกระดููกสะบัักทั้้�งด้้านหน้้าและด้้านหลัังมายัังบริิเวณส่่วนหััวของ
กระดููกต้้นแขน ทำำ�หน้้าที่่� ให้้ความมั่่�นคงกัับข้้อไหล่่ ช่่วยในการยก
หััวไหล่่ บิิดหััวไหล่่เข้้าด้้านในและออกด้้านนอก และยัังช่่วยในการ
รัักษาสมดุุลของกล้้ามเนื้้�อ
ภาวะเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ฉีีกขาด (Rotator cuff tear) อาจเกิิดจากการบาดเจ็็บ
(Injury) หรืือมีีการอัักเสบที่่�บริิเวณเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ (Tendinopathy)
โดยกรณีีที่�่เป็็ นความเสื่่�อมสภาพ ผู้้ป่� ่ วยจะมีีความแข็็งแรงของเส้้นเอ็็นที่่�
ลดลง รวมถึึงอาจจะมีีหินิ ปููนที่�เ่ กาะอยู่่�ทั้้ง� ในเส้้นเอ็็น (calcific tendinitis)
หรืือเกาะอยู่่�ที่�่บริเิ วณกระดููกสะบัักส่่วนปลาย (Acromial spur) ทำำ�ให้้
เสี่่�ยงต่่อการฉีีกขาดของเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่เพิ่่�มมากขึ้้น� ได้้
หลัังจากนั้้�นก็็จะมีีการฉีี กขาดบางส่่วนของเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ (Partial
Thickness Tear) จนกระทั่่�งฉีีกขาดตลอดความลึึก (Full Thickness
Tear) หากปล่่อยทิ้้�งไว้้โดยไม่่ได้้รัับการรัักษาอาจทำำ�ให้้ขนาดของการ
ฉีีกขาดใหญ่่มากขึ้้น� มีีการฉีีกขาดของเส้้นเอ็็นหลายเส้้น มีีการหดรั้้�ง

ของเส้้นเอ็็นไปด้้านใน รวมถึึงมีีการฝ่่ อของกล้้ามเนื้้�อรอบข้้อไหล่่ ทำำ�ให้้
สููญเสีียการทำำ�งานของกล้้ามเนื้้�อและเส้้นเอ็็นอย่่างถาวร ซึ่่ง� นำำ�ไปสู่่�การ
เสีียสมดุุลของข้้อไหล่่จนทำำ�ให้้มีีข้้อไหล่่ติดิ และข้้อไหล่่เสื่่�อมในที่่�สุดุ
การวิินิิจฉััย
ภาวะเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ฉีีกขาด จะวิินิิจฉััยโดยอาศััยประวััติิการตรวจ
ร่่างกาย การตรวจภาพรัังสีี (X-ray) และการตรวจภาพรัังสีีคลื่่�นแม่่
เหล็็กไฟฟ้้า (MRI; Magnetic Resonance Imaging) ผู้้ป่� ่ วยมักั มาด้้วย
อาการปวดตื้้�อในหััวไหล่่ อาจมีีอาการปวดในตอนกลางคืืนร่่วมด้้วยและ
รบกวนการนอนหลัับ ถ้้าเป็็ นมากอาจมีีอาการอ่่อนแรงของแขน ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้
การใช้้งานข้้อไหล่่ทำ�ำ ได้้ยากมากขึ้้น� และส่่งผลต่่อกิิจกรรมในชีีวิตป
ิ ระจำำ�
วัันโดยเฉพาะกิิจกรรมที่่�ต้้องทำำ�เหนืือศีีรษะ ดัังนั้้�นหากมีีอาการดัังกล่่าว
ข้้างต้้นควรมาปรึึกษาแพทย์์ที่�่โรงพยาบาลเพื่่�อรัับการตรวจวิินิิจฉัยั และ
วางแนวทางในการดููแลรัักษาต่่อไป
การรัักษา
แบ่่งออกเป็็ นการรัักษาแบบผ่่าตัดั และไม่่ผ่่าตัดั โดยการรัักษาแบบไม่่
ผ่่าตัดจ
ั ะเป็็ นการรัักษาแรกเริ่่�มในผู้้ป่� ่ วยทุุกราย ยกเว้้นในกรณีีที่�่มีีการ
ฉีีกขาดเฉีียบพลันั จากอุุบัติั ิเหตุุ ซึ่�่งมัักได้้ผลดีีจากการผ่่าตัดั มากกว่่า
เป้้าหมายหลัักคืือการลดอาการปวด เพิ่่�มองศาในการขยัับของข้้อไหล่่

• ภาวะเส้้นเอ็็นข้้อไหล่่ฉีีกขาด

• ข้้อไหล่่ติิดและข้้อไหล่่เสื่่�อม
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เสัริมควั�มแข็งแรงของกล่��มเน่อ� รอบัข�อไหล่่ แล่ะป็รับัสั้่ก�รใชี�ง�น
ของผู้้ป็� ่ วัยุแต่่ล่ะคน โดียุจำะมีก�รรักษ� เชี่น ก�รป็รับัเป็ล่ี�ยุนพีฤต่ิกรรม
แล่ะกิจำกรรมที่ี�ที่�ำ ก�รใชี�ยุ�แก�ป็วัดี ก�รฉีดียุ�สัเต่ียุรอยุดี์เข��บัริเวัณชี่อง
วั่�งใต่�กระดี้กสัะบััก (Subacromial space) แล่ะก�รที่ำ�ก�ยุภ�พีบัำ�บััดี
ห�กที่ำ�ก�รรักษ�แบับัไม่ผู้่�ต่ัดีแล่�วัอ�ก�รไม่ดีีขน้ � หร่อคนไข�มีขอ� บั่งชีี �
ในก�รผู้่�ต่ัดีชีัดีเจำน แพีที่ยุ์จำะแนะนำ�ให�คนไข�เข��รับัก�รผู้่�ต่ัดี โดียุก�ร
ผู้่�ต่ัดีหล่ักค่อก�รผู้่�ต่ัดีซึ่่อมแซึ่มเสั�นเอ็นที่ี�มีก�รฉีกข�ดีโดียุก�รสั่อง
กล่�อง ซึ่้ง� เป็็ นวัิธิีก�รรักษ�ที่ี�เป็็ นม�ต่รฐ�นในป็ั จำจำุบันั แต่่ห�กมีก�รฉีก
ข�ดีที่ี�ไม่สั�ม�รถซึ่่อมแซึ่มไดี� ก็อ�จำมีแนวัที่�งในก�รรักษ�ดี�วัยุวัิธิีอ�่น
เชี่น ก�รซึ่่อมแซึ่มเสั�นเอ็นบั�งสั่วัน ก�รผู้่�ต่ัดียุ��ยุเสั�นเอ็น ก�รป็ล่้กถ่�ยุ
เน่อ� เยุ่�อสั่วันอ่�นม�ที่ดีแที่นเสั�นเอ็น แล่ะก�รเป็ล่ี�ยุนข�อไหล่่เที่ียุม เป็็ นต่�น
การด้้แลืรักษาหลืังผ่่าตััด้
ข้น� อยุ้่กบัั ชีนิดีของก�รผู้่�ต่ัดี โดียุห�กเป็็ นก�รผู้่�ต่ัดีซึ่่อมแซึ่มเสั�นเอ็น
ผู้้ป็� ่ วัยุจำะต่�องใสั่ที่�ีคล่�องแขนหล่ังจำ�กผู้่�ต่ัดีอยุ่�งน�อยุ 4-6 สััป็ดี�ห์
ระหวั่�งนัน� จำะมีโป็รแกรมก�ยุภ�พีบัำ�บััดีให�ผู้ป็้� ่ วัยุกล่ับัไป็ที่ำ�เองที่ี�บั�� น
เพี่� อเพีิ� มพีิ สััยุก�รเคล่่�อนไหวัของข�อไหล่่ ป็�องกันไม่ให�มีขอ� ไหล่่ต่ิดี
รวัมถ้งก�รเสัริมควั�มแข็งแรงของกล่��มเน่อ� รอบัข�อไหล่่ เพี่�อให�ผู้ป็้� ่ วัยุ
กล่ับัม�ใชี�ง�นข�อไหล่่ไดี�ใกล่�เคียุงเดีิมม�กที่ี�สัดีุ

นพ.นคริน สายหยุดทอง
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
เฉพาะทางข้อสะโพกและข้อเข่า
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ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
เฉพาะทางเวชศาสตร์การกีฬา

เครื�องตัรวจวิเคราะห์วัด้ความ่หนาแน่นกระด้้ก
ในไต่รม�สัที่ี� 4 ของป็ี 2564 นี � โรงพียุ�บั�ล่หัวัเฉียุวั.. ไดี�น�ำ เคร่อ� ง DXA
หร่อ เคร่�องต่รวัจำวัิเคร�ะห์ควั�มหน�แน่นของกระดี้ก เข��ม�ให�บัริก�ร
รักษ�พียุ�บั�ล่ ซึ่้ง� ต่ัง� อยุ้ที่่ �ี ศ้นยุ์รงั สัี ชีัน� 3 อ�ค�ร 1
เร�ม�ที่ำ�ควั�มร้จำ� กั เคร่อ� งม่อที่�งก�รแพีที่ยุ์นกี � นั ค่ะ.. DXA ค่อ เคร่อ� งต่รวัจำ
วัิเคร�ะห์ควั�มหน�แน่นของกระดี้ก (Bone Mineral Density, BMD)
รวัมถ้งโครงสัร��งหร่อคุณภ�พีภ�ยุในกระดี้ก (Trabecular Bone Score,
TBS) เพี่�อป็ระเมินควั�มเสัี�ยุงของก�รเกิดีโรคกระดี้กพีรุ น (Osteopo
rosis) แล่ะต่ำ�แหน่งที่ี�ต่รวัจำ ค่อ บัริเวัณกระดี้กสัันหล่ัง กระดี้กสัะโพีก
แล่ะบัริเวัณข�อม่อ เน่�องจำ�กบัริเวัณเหล่่�นีเ� ป็็ นบัริเวัณที่ี�พีบัวั่�มีก�ร
แต่กหักของกระดี้กจำ�กภ�วัะกระดี้กพีรุนไดี�บัอ่ ยุ นอกจำ�กนีเ� คร่อ� ง DXA
ยุังสั�ม�รถต่รวัจำวัิเคร�ะห์องค์ป็ระกอบัต่่�งๆ ภ�ยุในร่�งก�ยุ ไดี�แก่
มวัล่ไขมัน มวัล่กล่��มเน่อ� แล่ะค่�มวัล่กระดี้กเฉล่ียุ� ที่ัง� ร่�งก�ยุ ซึ่้ง� มีควั�ม
ถ้กต่�องแล่ะแม่นยุำ�สั้ง ต่รวัจำไดี�ง�่ ยุ รวัดีเร็วั โดียุใชี�ป็ริม�ณรังสัีนอ� ยุ
องค์ประกอบท่เ� ครื�อง DXA สาม่ารถิตัรวจได้้
• Lumbar Spine : ก�รต่รวัจำค่�ควั�มหน�แน่นของมวัล่กระดี้กแล่ะ
ภ�ยุในกระดี้กสัันหล่ังสั่วันเอวั
• Femur : ก�รต่รวัจำค่�ควั�มหน�แน่นของมวัล่กระดี้กต่�นข�
• VFA (Vertebral Fracture Assessment) : ก�รต่รวัจำดี้แนวักระดี้ก
หล่ังวั่�มีก�รหักหร่อก�รยุุบัต่ัวัหร่อไม่
• Body Composition : ก�รต่รวัจำวััดีค่�ไขมัน มวัล่กล่��มเน่อ� แล่ะค่�มวัล่
กระดี้กเฉล่ี�ยุที่ัง� ร่�งก�ยุ
ผ่้้ทค่� วรได้้รับตัรวจวิเคราะห์
• ผู้้ห� ญิงในวััยุที่ี�หมดีป็ระจำำ�เดี่อน (โดียุเฉพี�ะผู้้ที่� �ีอ�ยุุนอ� ยุกวั่� 50 ป็ี ) ซึ่้ง�

Healthcare :

จำะเริม� มีก�รเป็ล่ี�ยุนแป็ล่งของก�รข�ดีฮอร์โมนเพีศ สั่งผู้ล่ที่ำ�ให�รงั ไข่ที่�ำ
หน��ที่ี�ล่ดีล่งแล่ะระดีับัฮอร์โมนเอสัโต่รเจำนล่ดีล่งต่�มล่ำ�ดีับั เม่�อผู้้ห� ญิง
วััยุนีม� ีระดีับัฮอร์โมนเอสัโต่รเจำนล่ดีล่ง จำ้งมีควั�มเสัี�ยุงต่่อก�รเกิดีภ�วัะ
มวัล่กระดี้กบั�ง หร่อกระดี้กพีรุน
• ผู้้ที่� �ีรบัั ป็ระที่�นยุ�บั�งชีนิดีเพี่�อรักษ�โรค หร่อระงับัอ�ก�รที่�งโรค
ต่ิดีต่่อกันเป็็ นเวัล่�น�น
• สัำ�หรับัผู้้ที่� �ีกระดี้กหักจำ�กอุบัต่ั เิ หตุ่ที่�ีไม่รุนแรง เชี่น ข�อเที่��พีล่ิก ยุกของ
หนัก ล่่�นล่�ม หร่อ ต่กจำ�กเก��อี � โดียุเฉพี�ะกระดี้กหักในบัริเวัณข�อม่อ
หัวัไหล่่ สัันหล่ัง สัะโพีก แล่ะสั�นเที่��
• ผู้้สั� ง้ อ�ยุุที่�ีร้สั� ก้ วั่�กระดี้กสัันหล่ังผู้ิดีป็กต่ิ เชี่น หล่ังโก่ง หล่ังคดี
• คนที่ี�มีป็ระวััต่ิกระดี้กเป็ร�ะแล่ะหักง่�ยุ
• ผู้้ที่� �ผู้ี อมม�กๆ ผู้้ที่� �ป็ี ระวััต่คิ รอบัครัวัเป็็ นโรคกระดี้กพีรุน หร่อ ผู้้ที่� �ไี ม่คอ่ ยุ
ไดี�ออกกำ�ล่ังก�ยุ
• ผู้้ที่� �ีสับั้ บัุหรีจำ� ดีั หร่อดี่�มแอล่กอฮอล่์จำดีั เป็็ นป็ระจำำ�
• ผู้้ป็� ่ วัยุที่ี�แพีที่ยุ์จำะเริม� ให�ยุ�เพี่�อก�รรักษ�ภ�วัะกระดี้กพีรุน
• ผู้้ป็� ่ วัยุที่ี�แพีที่ยุ์ต่อ� งก�รต่ิดีต่�มผู้ล่ก�รรักษ� หล่ังจำ�กให�ยุ�เพี่�อรักษ�
ภ�วัะกระดี้กพีรุน
ข้อด้่ของการตัรวจ
1. ให�ควั�มถ้กต่�องแม่นยุำ�สั้ง ผู้้ร� บัั บัริก�รต่รวัจำไดี�รบัั ป็ริม�ณรังสัีนอ� ยุ
2. สั�ม�รถใชี�ต่รวัจำกระดี้กไดี�หล่�ยุสั่วัน รวัมที่ัง� มวัล่กระดี้กที่ั�วัร่�งก�ยุ
3. ใชี�เวัล่�ในก�รต่รวัจำรวัดีเร็วัแล่ะที่ร�บัผู้ล่ที่ันที่ี
การเตัร่ยม่ตััวก่อนเข้ารับการตัรวจ
1. ในวัันที่ี�เข��รับัก�รต่รวัจำสั�ม�รถรับัป็ระที่�นอ�ห�รแล่ะนำ�� ไดี�ป็กต่ิ
2. ควัรป็ร้กษ�แพีที่ยุ์ห�กเคยุไดี�รบัั ก�รกล่่นแร่หร่อไดี�รบัั สั�รที่้บัแสัง

• เคร่อ� งต่รวัจำควั�มหน�แน่นกระดี้ก
เพี่�อที่ำ� CT Scan ม�ก่อน ซึ่้�งอ�จำจำะต่�องเล่่�อนก�รต่รวัจำออกไป็
ป็ระม�ณ 2 สััป็ดี�ห์
3. เป็ล่ี�ยุนเสั่อ� ผู้��แล่ะถอดีอุป็กรณ์ที่�ีเป็็ นโล่หะออกจำ�กร่�งก�ยุแล่ะนอน
ล่งบันเคร่อ� งต่รวัจำจำะใชี�เวัล่�ต่รวัจำป็ระม�ณ 10-15 น�ที่ี แล่ะในกรณี
ที่ี�มีโล่หะฝ่ั งอยุ้่ในร่�งก�ยุ เชี่น ใสั่เคร่�องกระตุ่น� หัวัใจำ ใสั่ขอ� สัะโพีก
เที่ียุม ควัรแจำ�งให�แพีที่ยุ์ที่ร�บัก่อน
4. ห�กสัต่รีที่�สัี งสััยุวั่�ต่ัง� ครรภ์หร่อจำะต่ัง� ครรภ์ ควัรแจำ�งแพีที่ยุ์หร่อนักรังสัี
เที่คนิคที่ันที่ี
อภินน
ั ทนาการ

บริษัที ไบโอฟาร์มิ เคมิิคัลัส์ จำากััดิ
ชั�น 7 อาคารไบโอเฮ้าส์ เลขที� 55 ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
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ศูนย์หลอดเลือดสมอง
Stroke Center

ค้ณหัมิอ
ไขป�ญหา

โรค Bell’s palsy จำะแสัดีงอ�ก�ร ดีังนี �
- ป็�กเบัียุ� วั มุมป็�กต่ก หล่ับัต่�ไม่สันิที่ดี��นใดีดี��นหน้ง�
- ก�รรับัรสัที่ี�ล่นิ � ผู้ิดีป็กต่ิ
- ป็วัดีห้หร่อห้อ่อ�

เรื�องที� 1 : Bell’s palsy.. สัญญาณร้ายทางเส้นประสาท

Q : คุณหม่อคะ โรคหน้าเบ่ย� วคร้�งซ่กสาเหตัุเกิด้จากอะไร แลื้ว
โรคน่ส� าม่ารถิหายเองได้้ไหม่คะ
A : หมอขออธิิบั�ยุก่อนนะครับัวั่� โรคหน��เบัียุ� วัคร้ง� ซึ่ีก สั่วันใหญ่
เกิ ดีจำ�กโรค Bell’s palsy ซึ่้�งเป็็ นโรคที่ี�เกิ ดีจำ�กควั�มผู้ิดีป็กต่ิของ
เสั�นป็ระสั�ที่ของใบัหน��ค้่ที่�ี 7 เพีียุงอยุ่�งเดีียุวั สั่งผู้ล่ให�ใบัหน��มี
ควั�มผู้ิดีป็กต่ิในก�รแสัดีงสัีหน��ของใบัหน�� สั�เหตุ่เกิดีจำ�กก�รอักเสับั
แล่ะบัวัมของเสั�นป็ระสั�ที่ดีังกล่่�วั ซึ่้ง� อ�จำจำะสััมพีันธิ์กบัั ก�รต่ิดีเชี่อ� ไวัรัสั
ที่ี�สั�ม�รถพีบัไดี�ในทีุ่กเพีศทีุ่กวััยุครับั
อภินน
ั ทนาการ

บริษัที เมิดิดิิกัา้ จำากััดิ
เลขที� 25/17 หมู่ 12 ตําบลบึงคําพร้อย อําเภอลําลูกกา
ปทุมธานี 12150
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• ป็วัดีห้หร่อห้อ่อ�

• ป็�กเบัียุ� วั มุมป็�กต่ก

โดียุที่ั�วัไป็โรค Bell’s palsy สั�ม�รถห�ยุเองไดี�ครับั แต่่โอก�สัไม่ใชี่
100% เพี่�อเพีิ�มโอก�สัที่ี�ผู้ป็้� ่ วัยุจำะห�ยุป็กต่ิใกล่� 100% ม�กที่ี�สัดีุ จำำ�เป็็ น
ต่�องใชี�ยุ�แล่ะที่ำ�ก�ยุภ�พีบัำ�บััดีร่วัมดี�วัยุ รวัมถ้งก�รดี้แล่รักษ�ภ�วัะ
แที่รกซึ่�อนแล่ะสั�เหตุ่รวั่ ม เชี่น ก�รต่ิดีเชี่อ� ไวัรัสั สัำ�หรับัผู้้ป็� ่ วัยุที่ี�สังสััยุ
โรค Bell’s palsy หมอแนะนำ�ให�เข��รับัคำ�ป็ร้กษ�หร่อต่รวัจำรักษ�กับั
แพีที่ยุ์ผู้ชี้� �ำ น�ญก�รครับั
นพ.ภัทรวุฒิ เรืองวานิช
อายุรแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง
ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไข่ป�ญหา :

ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด
Cardiovascular Center

เรื�องที� 2 : รู้จัก ‘ภาวะหัวใจโต’ (Cardiomegaly)

Q : คุณหม่อครับ ผ่ม่ม่่โรคประจำาตััวเป็ นโรคความ่ด้ันโลืหิตัส้ง
ชั่วงน่ห� ายใจลืำาบาก ใจสั�น เหนื�อยง่าย ผ่ม่ม่่โอกาสท่จ� ะเป็ นภาวะ
หัวใจโตัหรือไม่่ครับ
A : ในสั่วันของ ภ�วัะหัวัใจำโต่ (Cardiomegaly) เป็็ นภ�วัะที่ี�หวัั ใจำมี
ขน�ดีใหญ่ หร่อหน�กวั่�ป็กต่ิ โดียุผู้้ที่� �ี มีภ�วัะหัวัใจำโต่มักจำะไม่ค่อยุ
แสัดีงอ�ก�รห�กหัวัใจำยุังที่ำ�ง�นป็กต่ิครับั แต่่ห�กหัวัใจำที่ำ�ง�นผู้ิดีป็กต่ิ
อ�จำเกิดีอ�ก�รห�ยุใจำล่ำ�บั�ก เหน่�อยุง่�ยุ ห�ยุใจำเร็วั ใจำสัั�น เวัียุนศีรษะ
บัวัมบัริเวัณเที่�� มีอ�ก�รไอโดียุเฉพี�ะเวัล่�นอน

สั�ม�รถเกิดีข้น� ไดี�จำ�กหล่�ยุสั�เหตุ่ เชี่น กลุ่ม่ โรคควั�มดีันโล่หิต่สั้ง โรค
เบั�หวั�น โรคหัวัใจำพีิก�รแต่่ก�ำ เนิดีโรคล่ิน� หัวัใจำ โรคกล่��มเน่อ� หัวัใจำ
โล่หิต่จำ�ง เป็็ นต่�น นอกจำ�กนีก� ลุ่ม่ ผู้้สั� ง้ อ�ยุุ ผู้้ที่� �ีสับั้ บัุหรี� ดี่�มแอล่กอฮอล่์
เป็็ นสั�เหตุ่ที่�ีที่�ำ ให�เกิดีภ�วัะหัวัใจำโต่ไดี�เชี่นกัน
สัำ�หรับัก�รรักษ� เป็็ นก�รรักษ�ที่ี�ต่น� เหตุ่โดียุใชี�ยุ� สัำ�หรับัผู้้ป็� ่ วัยุที่ี�หวัั ใจำ
เต่�นผู้ิดีป็กต่ิอ�จำต่�องใชี�เคร่อ� งควับัคุมก�รเต่�นของหัวัใจำ บั�งร�ยุอ�จำใชี�
ก�รผู้่�ต่ัดีในกรณีผู้ที่้� �ีมีควั�มผู้ิดีป็กต่ิของล่ิน� หัวัใจำ
นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์
อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดเฉพาะทางหัตถการ
ปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

• เวัียุนศีรษะ

• ห�ยุใจำล่ำ�บั�ก

บริษัที เกัร๊ทีเตัอร์มิายบาซีิน จำากััดิ
เลขที� 55/2 หมู่ท�ี 1 ถนนศาลายา-นครชัยศรี
ตําบลศาลายา อําเภอพุ ทธมณฑล นครปฐม 73170
H UA C H I E W Healthc are
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เรื�องที� 3 : คราบหินปูน ภัยเงียบที�ทําให้สูญเสียฟ�น

A : คุณหม่อคะ คราบท่ตั� ด้ิ ตัาม่ผ่ิวฟั น ม่่ลืักษณะแข็งๆ คลื้ายหิน
เร่ยกว่าอะไรหรอคะ
B : เร�จำะเรียุกวั่�คร�บัหินป็้นค่ะ เป็็ นคร�บัที่ี�ต่ดีิ ต่�มผู้ิวัฟื้ั น มีล่กั ษณะ
แข็งสัีเหล่่องนำ�� ต่�ล่หร่อดีำ� ซึ่้�งเกิดีจำ�กก�รสัะสัมของคร�บัอ�ห�รที่ี�
แป็รงออกไม่หมดีรวัมต่ัวักับัแบัคที่ีเรียุแล่ะแร่ธิ�ตุ่ในนำ�� ล่�ยุจำนเกิดีก�ร
แข็งต่ัวัคล่��ยุหิน นอกจำ�กนี � คร�บัหินป็้นยุังเป็็ นสั�เหตุ่สั�ำ คัญที่ี�ที่�ำ ให�
เกิดีโรคเหง่อกอักเสับั เน่�องจำ�กหินป็้นเป็็ นที่ี�อยุ้อ่ �ศัยุของเชี่อ� แบัคที่ีเรียุ
ล่ักษณะของโรคเหง่อกอักเสับัมักจำะเป็็ นไป็อยุ่�งชี��ๆ ไม่ค่อยุแสัดีง
อ�ก�รเจำ็บั โดียุอ�ก�รที่ี�พีบัไดี�บั่อยุค่อมีเล่่อดีออกง่�ยุ ขณะแป็รงฟื้ั น
อภินน
ั ทนาการ

บริษัที สยามิฟาร์มิาซีูตัค
ิ อลั จำากััดิ
เลขที� 171 1-2 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ศูนย์ทันตกรรม
Dental Center

มีกล่ิ�นป็�ก เหง่อกบัวัมแดีง แล่ะฟื้ั นโยุก เน่�องจำ�กก�รอักเสับัเร่อ� รัง
จำนเกิดีก�รล่ะล่�ยุของกระดี้กล่�อมรอบั เบั��ฟื้ั นเป็็ นสั�เหตุ่ให�ต่อ� งถอน
ฟื้ั นที่ิง� นั�นเองค่ะ

• มีกล่ิ�นป็�ก

• เหง่อกบัวัมแดีงมีเล่่อดีออก

เพี่�อป็�องกันก�รเกิดีคร�บัหินป็้นแล่ะล่ดีควั�มเสัี�ยุงของโรคร��ยุที่ี�จำะ
ต่�มม� ดีังนัน� เร�จำ้งควัรดี้แล่รักษ� ชี่องป็�กให�สัะอ�ดีอยุ้เ่ สัมอดี�วัยุก�ร
แป็รงฟื้ั นให�ถก้ วัิธิี โดียุควัรแป็รงฟื้ั นอยุ่�งน�อยุวัันล่ะ 2 ครัง� ครัง� ล่ะ 2 น�ที่ี
แป็รงให�ที่�วัั ชี่องป็�กที่ัง� ดี��นในดี��นนอกแล่ะดี��นบัดีเคียุ� วัของฟื้ั น แล่ะ
ควัรใชี�ไหมขัดีฟื้ั นอยุ่�งน�อยุวัันล่ะ 1 ครัง� เพี่�อกำ�จำัดีเศษอ�ห�รบัริเวัณ
ซึ่อกฟื้ั นโดียุก�รเล่่�อนไหมข้น� ล่งเบั�ๆ บัริเวัณคอฟื้ั น นอกจำ�กก�รดี้แล่
ดี�วัยุต่นเองแล่�วั ควัรไป็พีบัที่ันต่แพีที่ยุ์อยุ่�งน�อยุป็ี ล่ะ 2 ครัง� เป็็ นป็ระจำำ�
เพี่�อต่รวัจำสัุขภ�พีฟื้ั นนะคะ
ทพญ.มินทร์ประภา อัศวิษณุ
ทันตแพทย์
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
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คุณหมอไข่ป�ญหา :

ศูนย์จักษุ
Eye Center

เรื�องที� 4 : อย่าชะล่าใจ.. อันตรายของโรคเบาหวานขึ�นตา

Q : โรคเบาหวานสาม่ารถิทำาให้คนเราตัาเสื�อม่ได้้จริงหรอครับ
คุณหม่อ
A : โรคเบั�หวั�นสั�ม�รถพีบัไดี�ใ นทีุ่ก เพีศทีุ่ก วััยุ ค่ ะ ซึ่้�ง เกิ ดี จำ�ก
ก�รถ่ � ยุที่อดีที่�งพีัน ธิุ ก รรม โดียุต่�ก็ เ ป็็ น อวััยุ วัะหน้� ง ที่ี� เ สั่� อ มจำ�ก
โรคเบั�หวั�น หมอขออธิิบั�ยุก่อนนะคะวั่� เบั�หวั�นข้น� ต่�อ�จำจำะไม่
แสัดีงอ�ก�รใดีๆ ในระยุะแรก จำ้งอ�จำที่ำ�ให�ผู้ป็้� ่ วัยุชีะล่่�ใจำไม่คดีิ ที่ี�จำะม�
ต่รวัจำต่� จำนน�นเข��เริม� มีอ�ก�รแสัดีงออกม�ไม่วั�่ จำะเป็็ นต่�มัวั ต่�ม่ดี
ล่งอยุ่�งเฉียุบัพีล่ัน หร่ออ�จำมีเล่่อดีออกในวัุน� ต่� ซึ่้�งห�กม�รักษ�ชี��
อ�จำที่ำ�ให�ผู้ป็้� ่ วัยุถ้งขัน� ต่�บัอดีอยุ่�งถ�วัรค่ะ
ก�รรักษ� ห�กแพีที่ยุ์ต่รวัจำพีบัแล่�วัวั่�เป็็ นเบั�หวั�น ควัรป็ฏิิบัต่ั ิต่�ม
คำ�แนะนำ�อยุ่�งเคร่งครัดี โดียุควับัคุมป็ั จำจำัยุเสัี�ยุงที่ี�ที่�ำ ให�อ�ก�รของ

โรคกำ�เริบัเป็็ นหล่ัก ซึ่้�งจำักษุแพีที่ยุ์จำะนัดีต่รวัจำเป็็ นระยุะๆ ถ��ห�กเป็็ น
โรคเบั�หวั�นที่ี�จำอต่�ม�กข้น� จำะรักษ�โดียุก�รใชี�เล่เซึ่อร์ซึ่ง�้ ไม่มีอ�ก�ร
เจำ็ บั ป็วัดีแต่่อ ยุ่� งใดี โดียุก�รรัก ษ�นี เ� พี่� อ หยุุดี ก�รลุ่ก ล่�มของโรค
รวัมถ้งก�รฉีดียุ�รักษ�ห�กพีบัวั่�เกิดีภ�วัะแที่รกซึ่�อนในจำอต่� ห�กเป็็ น
ม�กอ�จำจำำ�เป็็ นต่�องไดี�รบัั ก�รผู้่�ต่ัดี
หมอขอแนะนำ�ให�ผู้้ป็� ่ วัยุเล่ี�ยุงป็ั จำจำัยุเสัี�ยุงที่ี�อ�จำที่ำ�ให�เกิดีอ�ก�รของ
โรคเป็็ นหล่ัก เชี่น ก�รเล่่อกรับัป็ระที่�นอ�ห�รที่ี�มีป็ระโยุชีน์ ล่ดีแป็�ง
นำ�� ต่�ล่ แล่ะอ�ห�รรสัเค็ม งดีสั้บับัุหรี� ออกกำ�ล่ังก�ยุสัมำ��เสัมอ แล่ะ
ม�ต่รวัจำสัุขภ�พีต่�โดียุแพีที่ยุ์จำกั ษุ อยุ่�งน�อยุป็ี ล่ะ 1 ครัง� เพีร�ะโรค
เบั�หวั�นอ�จำสั่งผู้ล่ที่ำ�ให�เกิดีโรคต่�อ่�นๆ ไดี�อีกค่ะ
พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์

จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาและนํ�าวุ้นตา
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษัที บี.เอ็ลั.ฮั�ว จำากััดิ

• เบั�หวั�นข้น� ต่�

• ต่�มัวัต่�ม่ดี

เลขที� 4 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
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: คุณหมอไข่ป�ญหา

ศูนย์แม่และเด็ก

� งที� 5 : โรคภูมแ
เรือ
ิ พ้ จมูก.. รักษาได้ดว้ ยวัคซีนภูมแ
ิ พ้

Q : โรคภ้ม่แิ พ้ชันิด้ใด้บ้างคะคุณหม่อ ท่ส� าม่ารถิรักษาได้้ด้ว้ ยการ
ฉี่ด้วัคซ่น
A : โรคภ้มิแพี�บั�งชีนิดีที่ี�จำะสั�ม�รถฉีดีวััคซึ่ีนภ้มิแพี�ไดี� ค่อ โรคภ้มิแพี�
จำม้กอักเสับั โรคหอบัห่ดี โรคภ้มิแพี�ผู้ิวัหนังอะโที่ป็ิ ก ที่ี�มีอ�ก�รรุนแรง
ร่วัมกับัแพี�ไรฝุ่่ น ก�รฉีดีวััคซึ่ีนภ้มแิ พี�คอ่ ก�รฉีดีสั�รก่อภ้มแิ พี�ที่�แี พี�เข��ไป็
ในร่�งก�ยุอยุ่�งต่่อเน่�อง เพี่�อให�ร่�งก�ยุมีควั�มต่��นที่�นต่่อสั�รก่อ
ภ้มิแพี�นนั� แล่ะไม่เกิดีก�รแพี�

•

• โรคหอบัห่ดี

โรคภ้มิแพี�จำม้กอักเสับั

อภินน
ั ทนาการ

12

Mother & Child Center

ดีัง นั�น คนไข�ภ้มิ แ พี�ที่�ี สั �ม�รถให�ก �รรัก ษ�ดี�วั ยุก�รฉี ดี วััค ซึ่ี น ภ้มิ แ พี�
ไดี�นั�น ต่�อ งมี ก �รที่ดีสัอบัยุ่ น ยุั น ดี�วั ยุก�รที่ำ� ที่ดีสัอบัผู้ิ วั หนั ง หร่ อ
ก�รเจำ�ะเล่่อดีวั่�มีก�รแพี�สั�รก่อภ้มิแพี�ในอ�ก�ศจำริง ไดี�แก่ ไรฝุ่่ น
แมล่งสั�บั ขนสััต่วั์ เชี่น ขนแมวั ขนสัุนขั เกสัรหญ�� เม่�อพีบัวั่�แพี�สั�ิง
ใดี จำ้งนำ�สั�รก่อภ้มิแพี�ชีนิดีนัน� ม�ที่ำ�ก�รฉีดีเพี่�อรักษ�ค่ะ แต่่สั�ำ หรับั
คนไข�ภ้มิ แ พี�จำ ม้ก อัก เสับัหร่อ โรคหอบัห่ ดี ที่ี� ที่ ดีสัอบัที่�งภ้มิ แ พี�แ ล่�วั
พีบัวั่�ไม่ไดี�แพี�สั�รก่อภ้มแิ พี�ที่�งอ�ก�ศ (non alleric rhinitis, non allergic
asthma) ไม่สั�ม�รถรักษ�ดี�วัยุก�รฉีดีวััคซึ่ีนภ้มิแพี�ไดี�
หมอขอแนะนำ�วั่� ก�รฉี ดีวััคซึ่ีนภ้มิแพี�เป็็ นอีกที่�งเล่่อกหน้�งสัำ�หรับั
ก�รรักษ�ภ้มิแพี�บั�งป็ระเภที่ นอกจำ�กก�รรักษ� ดี�วัยุยุ�แล่ะก�รฉีดี
วััคซึ่ีนแล่�วั ผู้้ป็� ่ วัยุภ้มิแพี�ควัรดี้แล่ร่�งก�ยุอยุ่�งสัมำ��เสัมอ หล่ีกเล่ี�ยุงสั�ร
ก่อภ้มิแพี� ฝุ่่ น ควััน มล่พีิษต่่�งๆ ออกกำ�ล่ังก�ยุอยุ่�งสัมำ��เสัมอ แล่ะ
พีักผู้่อนให�เพีียุงพีอ
พญ.นวลนภา อนันตสิทธิ�

กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคภูมิแพ้ และภูมิคุ้มกัน
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษัที ไบโอวาลัิส จำากััดิ

บริษัที ไบโอคอทีทีอน จำากััดิ

เลขที� 23 ซอยอุดมสุข 37 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

เลขที� 18 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10250
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คุณหมอไข่ป�ญหา :

คลินิกสูตินรีเวช

Obstetrics & Gynecology Clinic

� งที� 6 : ซิสต์ทรี� ง
เรือ
ั ไข่ รูท
้ น
ั รักษาได้

Q : คุณหม่อคะ ด้ิฉีันไปตัรวจภายในแลื้ว พบถิุงนำา� ท่ร� ังไข่ ด้ิฉีัน
ม่่ความ่กังวลืว่าจะเป็ นอันตัรายหรือไม่่คะ
A : อยุ่�เพีิ�งต่กใจำไป็นะคะ ซึ่ิสัต่์ (cyst) หร่อ ถุงนำ�� ที่ี�รงั ไข่ มีที่งั� ที่ี�เกิดีข้น�
ต่�มป็กต่ิที่กุ รอบัเดี่อน เรียุกวั่� functional cyst แล่ะที่ี�เกิดีจำ�กควั�มผู้ิดี
ป็กต่ิของเซึ่ล่ล่์ในรังไข่ ซึ่้�งอ�จำเป็็ นเพีียุงเน่ อ� งอกธิรรมดี�หร่อกล่�ยุ
เป็็ นเซึ่ล่ล่์เน่อ� ร��ยุก็ไดี� สั่วันใหญ่ถ�� ถุงนำ�� มีขน�ดีไม่เกิน 3 เซึ่นต่ิเมต่ร
แล่ะดี้ น��ำ ข�� งในใสัดีี ป็ระกอบักั บั ไม่ มี อ �ก�รป็วัดีที่�อ งหร่ อ ป็วัดี
ป็ระจำำ�เดี่อน ถุงที่ี�เห็นมักเป็็ นถุงไข่ที่�ีก�ำ ล่ังจำะต่กไข่ หร่อถุงที่ี�ค�� งหล่ัง
ไข่ต่กก็ ไดี� ซึ่้�งพีบัไดี�ในหญิ งวััยุเจำริญพีันธิุ์ คุณหมอจำะนัดีต่ิดีต่�มดี้
อัล่ต่ร�ซึ่�วัดี์อีกครัง� ถุงไข่นีจำ� ะยุุบัไป็ไดี�เอง แต่่อยุ่�ล่่มม�ต่รวัจำซึ่ำ�� ต่�ม
นัดีเพี่�อควั�มแน่ใจำนะคะ
อภินน
ั ทนาการ

หมอขอแนะนำ�ให�ผู้ห้� ญิงทีุ่กที่่�น ต่รวัจำสัุขภ�พีป็ระจำำ�ป็ี อยุ่�งสัมำ��เสัมอ
แล่ะต่รวัจำภ�ยุใน เชี็คมะเร็งป็�กมดีล่้กกับัสั้ต่นิ รีแพีที่ยุ์ เพี่�อคล่ำ�ดี้มดีล่้ก
รังไข่หร่อที่ำ�อัล่ต่ร�ซึ่�วัดี์เพี่�อต่รวัจำห�ควั�มผู้ิดีป็กต่ิป็ีล่ะครัง� แล่ะคอยุ
สัังเกต่อ�ก�รต่ัวัเองจำดีจำำ�หร่อบัันที่้กป็ระจำำ�เดี่อน อ�ก�ร เม่�อมีอ�ก�ร
ผู้ิดีป็กต่ิให�รบัี ป็ร้กษ�แพีที่ยุ์ อยุ่�อ�ยุที่ี�จำะต่รวัจำภ�ยุในค่ะ

พญ.เนตรนิภา พรหมนารท
สูตินรีแพทย์
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

บริษัที อาร์เอ็กัซี์ จำากััดิ

บริษัที อัลัลัายแอนซี์ ฟาร์มิา จำากััดิ

เลขที� 93/90 ซอยประชานุกูล 02 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800

เลขที� 128 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
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ศูนย์ศัลยกรรม

� งที� 7 : ไส้เลือ
� น.. เรือ
� งหนักใจสําหรับผูช
เรือ
้ าย

Surgery Center

Q : ผ่ม่ม่่อาการปวด้หน่วงๆ บริเวณขาหน่บกังวลืว่าจะเป็ นไส้เลืือ� น
หรือไม่่ครับ
A : หมอขออธิิบั�ยุก่อนครับัวั่� อ�ก�รป็วัดีหน่วังๆ บัริเวัณข�หนีบัเป็็ น
เร่�องกังวัล่ใจำที่ี�มกั เกิดีข้น� กับัผู้้ชี� �ยุซึ่้ง� อ�ก�รดีังกล่่�วัอ�จำเป็็ นสััญญ�ณ
เต่่อนของโรคไสั�เล่่�อนที่ี�มกั พีบัในผู้้ชี� �ยุที่ี�มีอ�ยุุ 40 ป็ี ข้น� ไป็ม�กกวั่�
ผู้้ห� ญิง เน่�องจำ�กผู้้ชี� �ยุมีกิจำกรรมที่ี�ต่อ� งใชี�พีล่ะกำ�ล่ังอ�จำที่ำ�ให�เกิดีก�ร
ฉีกข�ดีของกล่��มเน่อ� บัริเวัณข�หนีบัครับั ป็ั จำจำุบันั วัิธิีหล่ักในก�รรักษ�

ไสั�เล่่�อน ค่อ ก�รผู้่�ต่ัดี ซึ่้ง� สั�ม�รถที่ำ�ไดี� 2 วัิธิี ค่อ ก�รผู้่�ต่ัดีแบับัเป็ิ ดี
หน��ที่�อง แล่ะ ก�รผู้่�ต่ัดีผู้่�นกล่�อง

อภินน
ั ทนาการ

• ควับัคุมนำ�� หนัก

• หล่ีกเล่ี�ยุงก�รสั้บับัุหรี�

ซึ่้ง� เป็็ นวัิธิีที่�ีชีวั่ ยุให�ผู้ป็้� ่ วัยุ มีแผู้ล่เล่็ก เจำ็บัน�อยุ แล่ะฟื้่�นต่ัวัไดี�เร็วั นอกจำ�ก
ไสั�เล่่�อนสั�ม�รถป็�องกันไดี�โดียุก�รควับัคุมนำ�� หนัก รับัป็ระที่�นอ�ห�ร
ที่ี�มีก�กใยุ แล่ะหล่ีกเล่ี�ยุงก�รสั้บับัุหรี� รวัมที่ัง� ก�รยุกสัิ�งของที่ี�มีน��ำ หนัก
ม�กครับั
บริษัที เบอร์ลัน
ิ ฟาร์มิาซีูตัค
ิ อลัอินดิัสตัรี� จำากััดิ
เลขที� 222 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
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นพ.จุลศักดิ� บุญไทย

ศัลยแพทย์
ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

Health Food :

เ

อาหารบํารุง
กระดูก..สู่ร่างกาย
ที�แข็งแรง

เม่� ออ�ยุุม�กข้น� กระดี้กจำะเริ�มเสั่�อมแล่ะบั�งล่งเน่� องจำ�กมี ก�ร
สั้ญเสัียุแคล่เซึ่ียุมที่ี�สัะสัมในกระดี้ก ซึ่้�งกวั่�จำะร้ ต่� วัั ก็อ�จำจำะแต่ก
หัก เป็ร�ะ หร่อผูุ้ไป็เสัียุแล่�วั ดีังนัน� ก�รเสัริมสัร��งกระดี้กให�แข็งแรง
จำ้งเป็็ นสัิง� จำำ�เป็็ นสัำ�หรับัทีุ่กเพีศทีุ่กวััยุ ซึ่้ง� อ�ห�รก็เป็็ นสั่วันสัำ�คัญในก�ร
สัร��งแล่ะป็�องกันก�รสั้ญเสัียุมวัล่กระดี้กไดี�เชี่นกัน
• ปลืา ป็ล่�ซึ่�ร์ดีีน ป็ล่�แซึ่ล่มอน แล่ะป็ล่�แมคเคอเรล่ ถ่อเป็็ นหน้ง� ใน
อ�ห�รที่ี�มีแคล่เซึ่ียุม แมกนีเซึ่ียุม แล่ะโพีแที่สัเซึ่ียุมชีัน� ยุอดี
• นม่ แล่ะผู้ล่ิต่ภัณฑ์จำ�กนม มีแคล่เซึ่ียุมสั้ง มีโป็รต่ีน วัิต่�มิน โยุเกิรต่์
ชี็อกโกแล่ต่ เนยุแข็ง นมถั�วัเหล่่อง แล่ะนำ�� เต่��ห้�
• ไข่ อ�ห�รค้่ครัวัชีัน� เล่ิศที่ี�อดีุ มไป็ดี�วัยุแคล่เซึ่ียุม โฟื้เล่ต่ ฟื้อสัฟื้อรัสั
ซึ่ีล่ีเนียุม วัิต่�มินดีี ฯล่ฯ ซึ่้�งเร�ควัรรับัป็ระที่�นไข่อยุ่�งน�อยุวัันล่ะ
1 ฟื้อง เพี่�อเสัริมสัร��งกระดี้กแล่ะซึ่่อมแซึ่มสั่วันที่ี�สัก้ หรอของกระดี้ก

• ผ่ักแลืะผ่ลืไม่้บางชันิด้ ไม่วั่�จำะเป็็ น สั�ม แอป็เป็ิ �ล่ สัต่รอวั์เบัอร์ร�ี
เชีอร์ร�ี พีริกหวั�นแดีง ถั�วังอก ล่�วันแล่�วัแต่่อุดีมไป็ดี�วัยุวัิต่�มิ นซึ่ี
วัิต่�มินดีี แมกนีเซึ่ียุม แล่ะฟื้อสัฟื้อรัสั ชี่วัยุเพีิ�มแล่ะชีะล่อก�รสั้ญเสัียุ
กระดี้ก
• ธีัญพืชัตั่างๆ เชี่น อัล่มอนดี์ ข��วักล่�อง ข��วัโอ๊ต่ ล่้กเดี่อยุ ง�ดีำ�
มะม่วังหิมพี�นต่์ จำัดีวั่�เป็็ นแหล่่งของแมงก�นีสั วัิต่�มินอี ไบัโอต่ิน
คอป็เป็อร์ แล่ะไบัโอฟื้ล่�วัิน ชี่วัยุเสัริมสัร่�งกระดี้กให�แข็งแรง
• เนือ� สัตัว์ปรุ งสุก อ�ห�รที่ี�มีโป็รต่ีนสั้งชี่วัยุในก�รเสัริมสัร��งกล่��มเน่อ�
อยุ่�งไรก็ต่�มก�รดี้แล่ต่ัวัเองดี�วัยุก�รรับัป็ระที่�นอ�ห�รที่ี�มีป็ระโยุชีน์
เป็็ นสัิ�งสัำ�คัญในก�รเสัริมสัร��งแล่ะป็�องกันโรคกระดี้กไดี� โดียุร่�งก�ยุ
ควัรไดี�รบัั แคล่เซึ่ียุม 800-1,000 มิล่ล่ิกรัมต่่อวััน ดีังนัน� ควัรรับัป็ระที่�น
อ�ห�รข��งต่�น หร่อล่องห�อ�ห�รเสัริมหร่อผู้ล่ิต่ภัณฑ์ที่�ีมีสัวั่ นผู้สัมของ
แคล่เซึ่ียุม เพี่�อชี่วัยุเพีิ�มควั�มหน�แน่นของมวัล่กระดี้กแล่ะล่ดีควั�ม
เสัี�ยุงของโรคกระดี้ก
อภินน
ั ทนาการ

บริษัที เมิดิไลัน์ จำากััดิ
อาคารเชียร์วีว่า เลขที� 30 ชั�น 4 ถนน ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
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รพ.หััวเฉีียวเดิินหน้้าฉีีดวััคซีีนโควิิดสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�

ตลอดระยะเวลาในช่่วงสถานการณ์์ COVID-19 ที่�่ ผ่่านมานั้้�น
โรงพยาบาลหััวเฉีียว พร้้อมให้้ความร่่วมมืือเป็็ นสถานพยาบาลให้้
บริิการฉีีดวััคซีีน COVID-19 สำำ�หรัับประชาชน 3 กลุ่่�มเป้้าหมาย ได้้แก่่
กลุ่่�มผู้้�ที่มีี่� อายุุ 60 ปีีขึ้้น� ไป กลุ่่�มผู้้ป่� ่ วย 7 โรคเรื้้�อรััง ที่่�ลงทะเบีียน
ผ่่าน Application “หมอพร้้อม” โดยให้้บริิการตั้้�งแต่่ เดืือนมิิถุนุ ายน
2564 ที่่�ผ่า่ นมา เป็็ นจำำ�นวนกว่่า 58,573 คน
กลุ่่�มนัักเรีียนอายุุตั้้ง� แต่่ 12-17 ปีี ในระดัับชั้้น� มััธยมศึึกษาตอนต้้น
ตอนปลาย และนัักเรีียนอาชีีวศึึกษาโดยให้้บริิการในช่่วงเดืือน
ตุุลาคม 2564 จำำ�นวนรวมกว่่า 6,725 คน เพื่่�อเร่่งสร้้างภููมิิคุ้้ม� กัันให้้
กัับนักั เรีียนเตรีียมรัับเปิิ ดเทอม
กลุ่่�มบุุคลากรทางการแพทย์์โรงพยาบาลหััวเฉีี ยว โดยทาง
โรงพยาบาลได้้ดำำ�เนิินการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรค COVID-19 จำำ�นวน
16
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3 เข็็ม ให้้กัับแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์ทุกุ ท่่าน
ครบ 100% เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจและ คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของ
ผู้้รั� บบริ
ั กิ ารเป็็ นที่่�สุดุ
ทั้้�งนี้้� ในบริิเวณพื้้�นที่่�รับั วััคซีีนมีีทีีมบุุคลากรการแพทย์์ พร้้อมเครื่่อ� ง
มืืออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ รองรัับในกรณีีที่มี�่ ผู้ี ป่้� ่ วยจากการแพ้้วััคซีีน
ที่่�รุุนแรง หรืือภาวะฉุุกเฉิินทางการแพทย์์อื่�น่ ๆ เพื่่�อให้้การดููแลผู้้ป่� ่ วย
เป็็ นไปอย่่างรวดเร็็ว
ทีีมแพทย์์ พยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์ของโรงพยาบาล
หััวเฉีียว พร้้อมให้้บริิการด้้วยใจ ตามมาตรฐานคุุณภาพการรัักษา
พยาบาลและปฏิิ บััติิ ตา มมาตรการด้้านการป้้องกััน โรคอย่่ า ง
เคร่่งครััด เพื่่�อให้้คนไทยผ่่านพ้้นวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน

ภาพข่่าวกิิจกรรม :

มอบเงิินส่่วนตััวเพื่่� อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจขอบคุุณ

แสดงความขอบคุุณทีีมแพทย์์พยาบาล

คุุณกอบชััย ซอโสตถิิกุุล ประธานกรรมการบริิหารโรงพยาบาล
หััวเฉีียว มอบเงิินส่่วนตััวจำำ�นวน 200,000 บาท ให้้กัับทีีมแพทย์์
และพยาบาล เพื่่�อเป็็ นขวััญกำำ�ลัังใจและขอบคุุณที่่�ช่่วยดููแลผู้้ป่� ่ วย
ติิดเชื้้�อโควิิด-19 โดยมอบหมายให้้ คุุณสุุธีี เกตุุศิิริิ รองประธาน
คณะกรรมการบริิหารโรงพยาบาลหััวเฉีี ยว เป็็ นตััวแทนนำำ�มอบ
มีีคณะผู้้บริ
� หิ ารเป็็ นตััวแทนรัับมอบ ดัังนี้้� น.อ.นายแพทย์์ภาณุุรััตน์์
ธัั ญ ญสิิ ริิ ผู้้�อำ�ำ นวยการด้้านการแพทย์์ คุุ ณ นงลัั ก ษณ์์ ใจบุุ ญ
ผู้้�อำ�ำ นวยการฝ่่ ายการพยาบาล พญ.มนนภา ขุุ น ณรงค์์ รอง
ผู้้อำ� �ำ นวยการฝ่่ ายการแพทย์์ 1 นพ.สุุรพงษ์์ วรสุุวรรณรัักษ์์ รอง
ผู้้อำ� �ำ นวยการฝ่่ ายการแพทย์์ 2 นพ.ณัั ฐพล อรเวชดิิลก แพทย์์
ผู้้จั� ดั การสำำ�นัักงานประกัันสัังคม 2 คุุณวัันทนา กษีีรรััตน์์ พยาบาล
ผู้้จั� ดั การสำำ�นัักงานประกัันสัังคม

คุุ ณ สุุ ธีี เกตุุ ศิิ ริิ (กลาง) รองประธานคณะกรรมการบริิห าร
โรงพยาบาลหััวเฉีี ยว มอบของที่่� ระลึึกแสดงความขอบคุุณทีี ม
แพทย์์แ ละพยาบาลที่่� สนัั บสนุุ น ดููแลผู้้�ป่่ วยโรคโคโรนาไวรััส
(COVID-19) ดัังนี้้� พญ.สิิริิขวััญ อำำ�พันั ธ์์ทองศิิริิ (ที่่� 4 จากซ้้าย)
อายุุรแพทย์์เฉพาะทางโรคติิดเชื้้�อ พญ.ใจภัักดิ์์� เขมะไพโรจน์์
(ที่�่ 5 จากซ้้าย) อายุุร แพทย์์เ ฉพาะทางโรคระบบการหายใจ
และภาวะวิิกฤตโรคระบบการหายใจและสาขาเวชบำำ�บััดวิิกฤต
นพ.อำำ�รุุง เลีียวรัักษ์์โอฬาร (ที่�่ 3 จากซ้้าย) แพทย์์เวชบำำ�บััดวิกิ ฤต
นพ.ตวงเกีียรติิ เจีียมอุุดมพงษ์์ (ที่่� 2 จากซ้้าย) อายุุรแพทย์์ทั่่�วไป
คุุณนงลัักษณ์์ ใจบุุญ (ที่่� 2 จากขวา) ผู้้อำ� �ำ นวยการฝ่่ ายการพยาบาล
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ธารน้ำำ��ใจ ในช่่วงสถานการณ์์ COVID – 19

18

• ครอบครััวโอภาสวงศ์์ และ ร้้านหมููเผ็็ช
บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 180 กล่่อง

• กระทรวงการคลััง
บริิจาคน้ำำ�� ดื่่�ม จำำ�นวน 1,800 ขวด

• มููลนิิธิิปอเต็็กตึ้้ง�
บริิจาค Snack Box จำำ�นวน 50 กล่่อง

• ธนาคารกรุุ งเทพ สาขาพลัับพลาไชย
บริิจาคน้ำำ�� ดื่่�มสมุุนไพร จำำ�นวน 2 ลััง
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ภาพข่่าวกิิจกรรม :

ธารน้ำำ��ใจ ในช่่วงสถานการณ์์ COVID – 19

• ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััด จิิวย่่งแซฟอร์์นิิเจอร์์
บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 1,000 กล่่อง

• คุุณณสิิกาญจน์์ โฆษิิตธนากุุลวััฒน์์
บริิจาคบะหมี่่�ไก่่ตุ๋๋น� 200 กล่่อง

• คุุณมนููญ พุุมทอง ตััวแทนศิิษย์์เก่่านิิติศิ าสตร์์ มธ. รุ่่�น 2507
บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 100 กล่่อง

• คุุณพรเทพ จิิตรวรรณภา และครอบครััว บริิษัทั เทีียนนำำ�
เคมีีเคิิลอิินดััสเทรีียลเทรด จำำ�กัดั บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 70 กล่่อง
H UA C H I E W Healthc are
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ธารน้ำำ��ใจ ในช่่วงสถานการณ์์ COVID – 19
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• ร้้านแปล้้พาณิิชย์ ์
บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 50 กล่่อง

• ร้้านมิิกก้้า สาขา ทาวน์์อินิ ทาวน์์
บริิจาคเครื่่อ� งดื่่�มและขนม

• คุุณนัันทิิคุณ
ุ สุุภานัันท์์, คุุณธคนา เอื้้อ� พราหมณ์์,
คุุณพััชร์สิ์ ติ า อธิิอนัันต์์ศักั ดิ์์� บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 20 กล่่อง

• บริิษััท เว็็ทซิินโนว่่า จำำ�กััด
บริิจาคน้ำำ�� ยาฆ่่าเชื้้�อ hypochlorous acid จำำ�นวน 12 ลิิตร
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สุข่ภาพดีเริ�มต้นที�ตัวเรา :

8 วิธีท�จ
ี ะทําให้มี
รูป็ร�างแลัะส้ขภูาพดิี
8 Ways to Stay Fit & Healthy

ก

�รป็รับัอุป็นิ สััยุเพี่� อให�มีสัุขภ�พีแล่ะร้ ป็ร่�งที่ี� ดีีเป็็ นสัิ�งที่ี� คุณๆ
สั�ม�รถที่ำ�ไดี�ในทีุ่กวัันอ�จำต่�องใชี�เวัล่�ในก�รป็รับัเป็ล่ียุ� น แต่่คณ
ุ
สั�ม�รถที่ำ�ไดี�อยุ่�งไม่ยุ่งุ ยุ�กเล่ยุค่ะ ขอแนะนำ�ให�คณ
ุ ล่องใชี�วัิธิีก�ร
ซึ่้ง� เป็็ นเสัม่อนเคร่อ� งม่อนำ�ที่�งไป็สั้สั่ ขุ ภ�พีที่ี�ดีีดีงั นี �
• Kick Your Bad Habits = เอาพฤตัิกรรม่ท่ไ� ม่่ด้อ่ อกไป พีฤต่ิกรรม
ที่ี�ควัรเล่ิกค่อ ก�รสั้บับัุหรี� ดี่�มสัุร� ยุ�เสัพีต่ิดี ก�รมีเพีศสััมพีันธิ์ที่�ีไม่
ป็ล่อดีภัยุ ต่ิดีเกมสั์
• Be Happy = เตัิม่ความ่สุขให้ชัว่ ตัิ เต่ิมไดี�ง�่ ยุๆ ในทีุ่กๆ วััน ดี�วัยุก�ร
อยุ้่กับัป็ั จำจำุบันั ฝ่้ กก�รเป็็ นผู้้ใ� ห� พีอใจำในสัิ�งที่ี�ต่วัั เองมี ที่ำ�ในสัิ�งที่ี�รกั
ควั�มสัุขสัร��งไดี�ดีวั� ยุต่ัวัของเร�เอง
• Sleep = การนอนหลืับอย่างม่่คณ
ุ ภาพ ค่อ ก�รหล่ับัสันิที่ยุ�วัน�น
ถ้งเชี�� ต่่�นนอนม�พีร�อมกับัควั�มสัดีชี่�น ห�กนอนหล่ับัไม่เพีียุงพีอ
หร่อไม่มีคณ
ุ ภ�พีจำะกระตุ่น� ให�เกิดีโรคต่่�งๆ ต่�มม�

• Exercise = การออกกำาลืังกายเป็ นสิ�งสำาคัญ ในก�รที่ำ�ให�มี
ร้ป็ร่�งแล่ะสัุขภ�พีที่ี�ดีี ออกกำ�ล่ังก�ยุเป็็ นป็ระจำำ�อยุ่�งน�อยุ 150 น�ที่ี
ต่่อสััป็ดี�ห์ เพี่�อเพีิ�มควั�มแข็งแรงของหัวัใจำแล่ะกล่��มเน่อ� ต่่�งๆ
• Eat Healthfully = รับประทานอาหารท่ม่� ป่ ระโยชัน์ ให�ครบั 5 หม้่
โดียุเฉพี�ะผู้ักผู้ล่ไม�ที่�ีสัดีใหม่ ธิัญพี่ชีต่่�งๆ รวัมถ้งโป็รต่ีนจำ�กเน่อ� ป็ล่�
เต่��ห้� ซึ่้ง� ควัรรับัป็ระที่�นให�สัมดีุล่กันแล่ะไม่รบัั ป็ระที่�นม�กจำนเกินไป็
• Drink Water = ด้ื�ม่นำา� ร่�งก�ยุของมนุษยุ์ป็ระกอบัไป็ดี�วัยุนำ��
60 - 70% ก�รดี่�มนำ�� ชี่วัยุให�ผู้ิวัดี้มีน��ำ มีนวัล่ เพีิ�มควั�มสัดีชี่�นให�แก่
ร่�งก�ยุชี่วัยุให�ระบับัสัมองแล่ะอวััยุวัะต่่�งๆ ของร่�งก�ยุที่ำ�ง�นไดี�ดีี
ควัรดี่�มนำ�� ป็ระม�ณ 1.5 - 2 ล่ิต่รต่่อวััน
• Reduce Stress = ลืด้ความ่เคร่ยด้ ควั�มเครียุดีก่อให�เกิดีป็ั ญห�
ม�กม�ยุที่ัง� ร่�งก�ยุแล่ะจำิต่ใจำ บัอกกับัต่ัวัเองเสัมอวั่� อะไรจำะเกิดีก็ต่อ� ง
เกิดี เล่ิกวัิต่กกังวัล่ห�กคุณไดี�ที่�ำ ทีุ่กอยุ่�งๆ ดีีที่�ีสัดีุ แล่�วั
• Stay Strong = เข็ม่แข็งเอาไว้ เรียุนร้เ� พีิม� พี้นที่ักษะชีีวัต่ิ ไม่หยุุดีนิ�งที่ี�
จำะเรียุนร้ � เชี่น เรียุนที่ำ�อ�ห�ร เรียุนภ�ษ� ออกไป็ที่่องเที่ี�ยุวั ที่ำ�กิจำกรรม
ที่ี�แป็ล่กใหม่ พีบัป็ะผู้้ค� นกลุ่ม่ ใหม่ ที่ำ�กิจำกรรมเพี่�อสัังคมเพี่�อห�ป็ระสับั
ก�รณ์ใหม่ๆ ให�กบัั ชีีวัิต่
เป็็ นวัิธิีที่�ีที่�ำ ไดี�ง่�ยุๆ เล่ยุเพี่�อสัุขภ�พีที่ี�ดีีของเร�ล่องที่ำ�ต่�มดี้นะคะ
สัุขภ�พีที่ี�ดีีต่อ� งเริ�มที่ี�ต่วัั เร� แล่�วัจำะพีบัวั่�ก�รมีร้ป็ร่�งแล่ะสัุขภ�พีที่ี�ดีี
มีควั�มสัุขขน�ดีไหนค่ะ
ข้อม่้ลือ้างอิงจาก :
• http://www.livestrong.com/article/97879-stay-fit-/
(Translated in Thai by : หมีพีห้ )์
• Healthy Max Club • LongDo Dict
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4

เกมอั ก ษรไขว้
มิหัาสน้กั

2

3

สั

วััสัดีีคะ่ HuaChiew Healthcare ฉบัับันีข� อเชีิญชีวันทีุ่กที่่�น
ร่วัมสันุกกับัเกมอักษรไขวั�มห�สันุก เพี่�อลุ่น� รับัของร�งวััล่กัน
นะคะ วัิธิีก�รเล่่นเกม ค่อ ให�น�ำ ต่ัวัอักษรในชี่องสัี�เหล่ี�ยุมม�เรียุงต่่อ
ให�เป็็ นชี่�อล่ักษณะอ�ก�รต่�มที่ี�ให�ม�ที่ัง� 5 ข�อ ดีังต่่อไป็นี �

1

5

วิธี่การส่งคำาตัอบ

Line Official

FB Fanpage

1. กดี “เพิม่� เพือ� นของโรงพยาบาลืหัวเฉี่ยว” โดียุมี 2 ชี่องที่�งดีังนี �

Huachiew Hospital

@huachiewhospital

2. ถ่�ยุภ�พีคำ�ต่อบัแล่�วัสั่งม�ผู้่�นชี่องที่�งก�รต่ิดีต่่อของโรงพียุ�บั�ล่
ภ�ยุในวัันที่ี� 28 กุมภ�พีันธิ์ 2565
3. ป็ระก�ศผู้ล่ภ�ยุในวัันที่ี� 15 มีน�คม 2565 ผู้่�นชี่องที่�ง
Facebook Fanpage แล่ะ Line Official
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โรคหน��เบัียุ� วั

เบั�หวั�น

ภ�วัะหัวัใจำโต่

ไสั�เล่่�อน

คร�บัหินป็้น

1. คร�บัที่ี�ต่ดีิ ต่�มผู้ิวัฟื้ั น มีล่กั ษณะแข็ง คล่��ยุหิน
2. อ�ก�รป็�กเบัียุ� วั มุมป็�กต่� หล่ับัต่�ไม่สันิที่ดี��นใดีดี��นหน้ง�
ก�รรับัรสัที่ี�ล่นิ � ผู้ิดีป็กต่ิ ป็วัดีห้หร่อห้อ่อ�
3. อ�ก�รห�ยุใจำล่ำ�บั�ก เหน่�อยุง่�ยุ ห�ยุใจำเร็วั ใจำสััน� เวัียุนศีรษะ
บัวัมบัริเวัณเที่�� มีอ�ก�รไอโดียุเฉพี�ะเวัล่�นอน
4. อ�ก�รต่�มัวั ต่�ม่ดีล่งอยุ่�งเฉียุบัพีล่ันหร่อมีเล่่อดีออกในวัุน� ต่�
5. อ�ก�รป็วัดีหน่วังๆ บัริเวัณข�หนีบั สั่วันใหญ่มกั พีบัในเพีศชี�ยุ

กิระแสนํ�าใจ :

คณะกรรมการของจุลสาร Healthcare
คณะท่ป� ร้กษา :
• คุณป็ระภัสัสัร รุจำริ �กรสักุล่
• น.อ.น�ยุแพีที่ยุ์ภ�ณุรต่ั น์ ธิัญญสัิริ
• นพี.พีงษ์สันั ต่ิ� ล่ีสั� มั พีันธิ์
• นพี.สัุชี�ต่ิ ฉ�ยุเพีิม� ศักดีิ�
• นพี.สัุรพีงษ์ วัรสัุวัรรณรักษ์
• นพี.ไพีโรจำน์ ชีัยุกิต่ต่ิศล่ิ ป็์
• พีญ.เนต่รนิภ� พีรหมน�รที่
• ที่พีญ.วััชีรี สััต่ต่ะรุจำ�วังษ์

ป็ระธิ�นเจำ��หน��ที่ีบั� ริห�ร
ผู้้อ� �ำ นวัยุก�รดี��นก�รแพีที่ยุ์
ผู้้อ� �ำ นวัยุก�รฝ่่ �ยุคุณภ�พี
แพีที่ยุ์หวัั หน��แผู้นกศัล่ยุกรรมกระดี้กแล่ะข�อ
แพีที่ยุ์หวัั หน��แผู้นกอ�ยุุรกรรม
แพีที่ยุ์หวัั หน��แผู้นกศัล่ยุกรรม
แพีที่ยุ์หวัั หน��แผู้นกสั้ต่นิ รีเวัชี
แพีที่ยุ์หวัั หน��แผู้นกที่ันต่กรรม

เจ้าของ : โรงพียุ�บั�ล่หัวัเฉียุวั

กระแสนํ�าใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ประจําเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2564
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป�วยรายได้น้อย

ผู้้ป็� ่ วัยุนอก (OPD)
ผู้้ป็� ่ วัยุใน (IPD)

=
=

97 ครัง�
387 วัันนอน

322,515.00 บั�ที่
1,529,773.06 บั�ที่

=

158 ร�ยุ

1,142,678.76 บั�ที่

=

114 ครัง�

231,189.06 บั�ที่

=

6,797 ครัง�

4,777,700.00 บั�ที่

=
=

19 ครัง�
7,572 ครัง�

149,518.42 บั�ที่
�,15�,�7�.�0 บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป�วยใน

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือด ส่วนเกินสิทธิ

บรรณาธีิการ : พีญ.วัิไล่รัต่น์ หล่��ม�ชีน แพีที่ยุ์หวัั หน��แผู้นกกุม�รเวัชี
ผ่้จ้ ด้ั การ : คุณอรอ�นันที่์ อนันต่์ธิรพีัชีร ผู้้อ� �ำ นวัยุก�รฝ่่ �ยุสั่อ� สั�รองค์กรแล่ะก�รต่ล่�ดี
กองบรรณาธีิการ :
• คุณพีจำนียุ ์ พีุที่ธิเจำริญ
• คุณพีิมพี์ผู้ก� คงค�น�อยุ
• คุณอัญธิิก� รอดีวัิมตุ่
• คุณสัุป็รียุ� สัุขเกษม
• คุณอโนม� อุดีมถิรพีันธิ์ุ

พียุ�บั�ล่หัวัหน��แผู้นกหอผู้้ป็� ่ วัยุชีัน� 20 ES
พียุ�บั�ล่ป็ระจำำ�ก�รหอผู้้ป็� ่ วัยุชีัน� 15 ES
หัวัหน��แผู้นกเวัชีศ�สัต่ร์ฟื้่�นฟื้้ฯ
หัวัหน��แผู้นกโภชีนบัำ�บััดี
หัวัหน��แผู้นกป็ระชี�สััมพีันธิ์

กราฟฟิ ก/ถิ่ายภาพ :
• คุณไพีรวััล่ยุ์ วัิจำต่ิ รเชี่อ�
• คุณเที่พีฤที่ธิิ� แข็งขยุัน

หัวัหน��แผู้นกศิล่ป็กรรม
เจำ��หน��ที่ีศ� ล่ิ ป็กรรม

ฝ่ ายโฆษณา : ภญ.สัมจำิต่ต่์ ก�ญจำนพีงศ์กลุ่ เภสััชีกรอ�วัุโสั
ฝ่ ายสม่าชัิก : คุณพีรพีรรณ สัุขภ้ต่�นันที่์ เจำ��หน��ที่ีธิ� รุ ก�ร
ตัิด้ตั่อ : ฝ่่ �ยุสั่อ� สั�รองค์กรแล่ะก�รต่ล่�ดี โรงพียุ�บั�ล่หัวัเฉียุวั
เล่ขที่ี� 665 ถนนบัำ�รุงเม่อง แขวังคล่องมห�น�ค เขต่ป็�อมป็ร�บัฯ กรุงเที่พีฯ 10100
โที่รศัพีที่์ : 0-2223-1351 โที่รสั�ร : 0-2223-1253

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการศูนย์หัวเฉียวพิ ทักษ์ชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที�เกิดเหตุ
รวมเป�นเงิน

ทัง
� นี�สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป�อเต็กตึ�ง

ที่่�นสั�ม�รถบัริจำ�คเงินเพี่�อชี่วัยุเหล่่อแล่ะสังเคร�ะห์ผู้ป็้� ่ วัยุ โดียุผู้่�นบััญชีี
ธีนาคารไทยพาณิชัย์ จำำ�กัดี (มห�ชีน) สาขาพลืับพลืาไชัย ชัื�อบัญชั่
โรงพยาบาลืหัวเฉี่ยว เล่ขที่ี�บัญ
ั ชีี 057-2-10202-9 บััญชีีเงินฝ่�กออมที่รัพียุ์
เม่�อที่่�นบัริจำ�คเงินแล่�วั กรุ ณ�แจำ�งหล่ักฐ�นก�รบัริจำ�คเงินที่ี�แผู้นกก�รเงิน
โรงพียุ�บั�ล่หัวัเฉียุวัโดียุสั่งหล่ักฐ�นดีังกล่่�วัพีร�อมระบัุ ชี่�อ-น�มสักุล่ ที่ี�อยุ้่
แล่ะเบัอร์โที่รศัพีที่์ ม�ที่ี� LINE : 0633734973
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ณ ที�น�ี
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว ให้มีความสุข
ความเจริญ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป
� ) สามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้
ใบบริจาคของโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธป
ิ อ
� เต็กตึง
H UA C H I E W Healthc are
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