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วัสดี ค่ะ.. ผูอ้ ่านที่ รกั ทุกท่าน กลับมาพบกันใน HuaChiew
Healthcare ฉบับนีเ้ ป็ นฉบับที่ 2 ของปี 2563 แล้วนะคะ และใน
ช่วงทีผ่ า่ นมาได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19
ซึ่ง ส่ ง ผลกระทบกับ การปรับ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการด�ำ เนิ น ชี วิ ต
ทุกภาคส่วนไม่วา่ จะเป็ นการท�ำงานทีบ่ า้ น (Work from home) การเรียน
ออนไลน์สำ� หรับนักเรียน นักศึกษา และทัง้ นีโ้ รงพยาบาลหัวเฉียวจึง
ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตรการการบริการในรู ปแบบที่เรียกว่า “ปกติ
วิถใี หม่ (New normal)”
โดยทางโรงพยาบาลมีมาตรการดูแล การตรวจคัดกรองทุกจุดทางเข้า
ด้วยเครือ่ งตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย (Thermoscan) บุคลากร ผูป้ ่ วย
ผูร้ บั บริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย การแยกคลินิกโรคทางเดิน
หายใจ (ARI) คลินิกเฉพาะโรค (PUI) การก�ำหนดระยะห่างที่น่ งั คอย
รับบริการ (Social Distancing) การท�ำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ
ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ และการจัดจุดบริการแอลกอฮอล์
อย่างเพียงพอ เพราะโรงพยาบาลหัวเฉี ยวค�ำนึงถึงความปลอดภัย
ให้ความส�ำคัญในการป้องกัน เพื่อให้ผรู้ บั บริการมั่นใจเมื่อมารับบริการ
สุดท้ายนี.้ . ดิฉนั และทีมงานหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า สมาชิก HuaChiew
Healthcare จะได้รบั ความรูจ้ ากจุลสารเล่มนี ้ เพื่อน�ำไปปรับใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีคะ่
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Hua Chiew Hospital

รอบรั้วหัวเฉียว :

โรงพยาบาลหัวเฉียว มั่นใจคุณภาพมาตรฐาน

พร้อมให้การดูแล
และช่วยเหลือผู้ป่วยใน
สถานการณ์แพร่ระบาด
โรคโควิด-19
คุณสุธี เกตุศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณสุธี เกตุศิริ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว
กล่าวถึงนโยบายให้การดูแลและช่วยเหลือผูป้ ่ วยว่า โรงพยาบาล
หัว เฉี ย วในสัง กัด มูล นิ ธิ ป่ อเต็ ก ตึ๊ง สนับ สนุน นโยบายของรัฐ บาล
ที่ให้ประชาชนอยู่บา้ น เพื่อลดความเสี่ยงของการติดโรคโควิด-19
(COVID-19) โดยจัดให้มีบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ่ วย
ด้วยบริการ “ส่งยาถึงบ้านท่าน” ส�ำหรับผูป้ ่ วยที่ตอ้ งรับยาประจ�ำ
มีบริการติดต่อแพทย์ ขอรับค�ำปรึกษาจากแพทย์ทางโทรศัพท์ เพื่อให้
แพทย์สามารถให้คำ� ปรึกษาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนีย้ งั มีมาตรการ
ช่วยเหลือผูป้ ่ วยที่ประสบปั ญหาเศรษฐกิจด้วยการให้การช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลในส่วนของผู้ป่วยทีจ่ ำ� เป็ นต้องพักรักษาตัวใน

โรงพยาบาล (IPD) ตัง้ แต่หอ้ งพักรวม 4 ปรับอากาศ ลงมาถึงห้องพัก
รวม 6 พัดลม จะได้รบั ส่วนลด 10 - 20 % และถ้าเป็ นผูส้ งู อายุตงั้ แต่
60 ปี ขึน้ ไป ได้รบั ส่วนลดเพิ่มอีก 5% จากยอดค่ารักษาพยาบาล
ทัง้ หมดรวมค่าแพทย์ ราคาค่ารักษาพยาบาลที่ รพ.หัวเฉียวก�ำหนด
เป็ นราคาที่มีความสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามนโยบายของ
มูลนิธปิ ่ อเต็กตึง๊ เพือ่ ให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้ามารับบริการได้
นอกจากนีย้ งั มีโครงการสังคมสงเคราะห์คา่ รักษาพยาบาลและโครงการ
ช่วยเหลือค่าฟอกไต ซึง่ โครงการช่วยเหลือที่กล่าวมานี ้ เป็ นโครงการที่
โรงพยาบาลด�ำเนินการโดยได้รบั เงินสนับสนุนมาจากมูลนิธิป่อเต็กตึง๊
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: รอบรั้วหัวเฉียว

ส�ำหรับผูป้ ่ วยนอก (OPD) โรงพยาบาลฯ จะให้ส่วนลดค่ายา และ
ค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร 10% ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2563
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
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ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉี ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว มีนโยบายให้ความส�ำคัญ
กับมาตรฐานและความปลอดภัยของผูป้ ่ วย ผูร้ บั บริการ รวมถึงบุคลากร
ทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทกุ ระดับของโรงพยาบาล เรามั่นใจว่า
โรงพยาบาลหัวเฉี ยว โรงพยาบาลเอกชนเพื่อสังคมที่ไม่ม่งุ แสวงหา
ผลก�ำไรเป็ นหลัก (Social Enterprise) มีทีมแพทย์ พยาบาล และ
เจ้าหน้าที่ทกุ คนที่พร้อมให้การดูแลรักษาพยาบาล เพื่อให้เราคนไทย
สามารถผ่านวิกฤตนีไ้ ปด้วยกัน

• ส่วนลดค่าห้องพักรวม

• ส่วนลดค่าตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร

• ส่วนลดค่ายา
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โรงพยาบาลหัวเฉียว มั่นใจคุณภาพมาตรฐาน
พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยด้วยคุณภาพการรักษาพยาบาล และ

มาตรการความปลอดภัย
ป้องกันโรคโควิด-19
น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ

ผู้อ�ำนวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลหัวเฉียว

น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผู้อำ� นวยการด้านการแพทย์
โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวถึงมาตรการ
ความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด-19 ว่า จากสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด-19 (COVID-19) ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ที่มีจำ� นวนผูป้ ่ วยติดเชือ้ และเสียชีวิตเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้มีการก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคโควิด-19 มาตัง้ แต่เริ่มมีการแพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทัง้ ผูป้ ่ วยและญาติ รวมถึง
บุคลากรทางการแพทย์

Hua Chiew Hospital

รอบรั้วหัวเฉียว :

โรงพยาบาลฯ ได้กำ� หนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19
โดยเริ่มตัง้ แต่ทางเข้าโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ ผูป้ ่ วยและญาติท่ีมา
โรงพยาบาลทุก คนจะต้อ งผ่า นจุด ตรวจคัด กรอง เพื่ อ วัด อุณ หภูมิ
ร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิรา่ งกาย (Thermoscan) มีการ
ซัก ประวัติ เช่ น มี ป ระวัติ ก ารเดิ น ทางหรื อ มี อ าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
นัก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ติ ด ต่ อ พบปะกับ คนที่ มี ป ระวัติ สัม ผัส กับ ผู้ป่ วย
โรคโควิด-19 เป็ นต้น ซึ่งเมื่อตรวจคัดกรองพบผูป้ ่ วยกลุ่มเสี่ยงที่มี
อาการเข้าข่ายโควิด-19 จะต้องไปรับการตรวจที่ “ห้องตรวจ Negative
Pressure” ที่ โ รงพยาบาลจัด เตรี ย มไว้แ ยกจากอาคารหลัก ของ
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: รอบรั้วหัวเฉียว

โรงพยาบาล ส�ำหรับผูป้ ่ วยโรคทางเดินหายใจทั่วไปโรงพยาบาลก็ได้
จัดให้รบั การตรวจรักษาที่ “คลินกิ ทางเดินหายใจ” (Acute Respiratory
tract Infection : ARI) ซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เ วณพื ้น ที่ โ ล่ ง นอกอาคาร
(Open Air) ซึ่งผูร้ บั บริการทัง้ สองกลุ่มจะได้รบั การตรวจรักษาโดย
ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีใส่อปุ กรณ์ปอ้ งกัน
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ส�ำหรับกลุ่มผูป้ ่ วยที่มารักษาโรคทั่วไปที่
ไม่มีอาการโรคทางเดินหายใจ จะได้รบั บริการตรวจรักษาตามคลินิก
ต่างๆ ทั่วไป โดยบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคนมีการสวมใส่หน้ากาก
อนามัย (Surgical mask) และหน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)

อภินน
ั ทนาการ

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2/297 หมู่ที่ 7 ต�ำบลบางพู ด
อ�ำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
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บริษท
ั หาญไทยฟาร์มา (2508) จ�ำกัด
2121 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วงขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

รอบรั้วหัวเฉียว :

ในส่วนบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็ นแพทย์ บุคลากร
ทางการแพทย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัย แม่บา้ น ทุกคน
ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบตั ิตามมาตรฐานการป้องกัน
โรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และผูร้ บั
บริการทุกๆ ท่าน
นอกจากนัน้ โรงพยาบาลยังมีการติดตัง้ แอลกอฮอล์ในทุกจุดบริการ เช่น
จุดคัดกรอง เคาน์เตอร์ลงทะเบียน บริเวณหน้าลิฟต์ ฯลฯ โรงพยาบาล
ก�ำหนดให้มกี ารท�ำความสะอาดพืน้ ทีท่ ม่ี ผี ใู้ ช้บริการ เช่น ลิฟต์ ราวบันได
มือจับประตู โต๊ะ เก้าอีท้ ่ีน่ งั รอรับบริการ ฯลฯ ทุก 1 ชั่วโมง เพิ่มความถี่
ในการท�ำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ มีการจัดระยะห่าง (Social
Distancing) เช่น จัดเก้าอีน้ ่ งั คอยตรวจรักษาโดยเว้นระยะ 1 เมตร
ก�ำหนดพืน้ ที่ในการใช้ลิฟต์ครัง้ ละ 5 - 8 คน และยืนหันหน้าตามที่
ก�ำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการมาใช้บริการ

ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหัวเฉียว
ทุกคน พร้อมให้บริการด้วยใจและตามมาตรฐานคุณภาพการรักษา
พยาบาล เพื่อให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตนีไ้ ปด้วยกัน
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั โนวาร์ตส
ี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
689 ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 25 ถนนสุขุมวิท
เขตคลองตันเหนือ แขวงวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
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: คุณหมอไขปัญหา

ป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้
ภายในบ้าน อันตรายที่ไม่ควร
มองข้าม

อุ

บัตเิ หตุเป็ นสิง่ ทีห่ ลายคนไม่อยากให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะภายในบ้าน
ซึ่งบางครัง้ อาจเกิดจากความประมาทของสมาชิกในบ้านหรือ
สภาพของบ้านที่มีจุดเสี่ยง ลองมาดูกันว่าอุบตั ิเหตุท่ีอาจเกิดขึน้ ได้
กับเราในบ้านมีอะไรกันบ้าง

การพลัดตกจากทีส่ ูงหรือบันไดบ้าน เป็ นจุดที่มีความเสี่ยงได้ง่าย
ที่สดุ ทัง้ จากการลื่นไถลตกลงมาหรือสะดุดหกล้ม ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่
มาจากการวางสิ่งของกีดขวางทางเดิน ดังนัน้ จึงไม่ควรวางสิ่งของไว้
บริเวณบันได ไม่ว่ิงหรือเล่นขณะขึน้ - ลง และจับราวบันไดทุกครัง้
ขณะขึน้ - ลง
การลืน่ หกล้ม การปูพืน้ ด้วยกระเบือ้ ง ไม้ปาร์เกต์ หรือหินขัด และการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดพืน้ ที่ชว่ ยเพิ่มความมันเงาและลืน่ สะอาด
มีความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้ โดยเฉพาะกับผูส้ งู อายุหากลื่น
ล้มอาจส่งผลให้เกิดอันตรายรุ นแรงได้ ดังนัน้ ไม่ควรขัดพืน้ จนพืน้ ลื่น
และควรเดินอย่างระมัดระวัง อย่าวิ่งในบ้าน
ของมีคมบาด สิ่งของที่อาจเกิดอันตรายได้หากขาดความระมัดระวัง
เช่น มีด กรรไกร หรือเครือ่ งมือท�ำสวน เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุ ต้องเก็บ
ของมีคมให้เป็ นสัดส่วนแยกจากเครื่องใช้อ่ืนให้ชัดเจน และไม่เก็บ
ในที่สงู หรือเสี่ยงต่อการตกหล่น
8
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ไฟดูด อุบตั ิเหตุในบ้านที่อนั ตรายถึงแก่ชีวิต เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
การติดตัง้ ต้องได้มาตรฐาน เพราะไม่อย่างนัน้ อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
และไม่ควรเสียบปลั๊กไฟขณะที่มือเปี ยก ควรจะติดตัง้ ฝาครอบปลั๊กไฟ
สายดิ นและอุปกรณ์ตัดไฟเพื่ อลดปั ญ หาไฟดูด รวมทั้ง หมั่น ตรวจ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานอยูต่ ลอดเวลา
น�้ำร้อนลวก อุบตั ิเหตุท่ีเกิดขึน้ ได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็ นเวลาเข้าครัวท�ำ
อาหารอาจโดนน�ำ้ ร้อนลวกหรือน�ำ้ มันกระเด็นใส่จนเกิดบาดแผลพุพอง
ส�ำหรับการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นเมื่อโดนน�ำ้ ร้อนลวกคือ ล้างแผล
ด้ว ยน�ำ้ สะอาดหรื อ น�ำ้ เกลื อ แล้ว ซับ ด้ว ยผ้า ให้แ ห้ง จากนั้น ทายา
ปฏิชีวนะที่แผล แต่หากแผลมีอาการสาหัสต้องรีบไปพบแพทย์ทนั ที
เพราะอุบัติเ หตุสามารถเกิ ดขึน้ ได้ทุกเมื่ อ ดัง นั้นเราจึง ควรใช้ชีวิต
อย่างระมัดระวัง และมีสติอยูต่ ลอดเวลา
พญ.ปรียานุช สุวลักษณ์
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไขปัญหา :

ดูแลตนเองอย่างไร

ให้สุขภาพหัวใจแข็งแรง
ารดูแลหัวใจเป็ นสิ่งส�ำคัญที่ไม่ควรละเลย เพราะการมีหวั ใจที่
แข็งแรงนัน้ ย่อมช่วยให้เรามีสขุ ภาพที่ดแี ละชีวติ ที่ยืนยาว มาฟิ ต
หัวใจให้แข็งแรงกับเทคนิคดูแลด้วยตนเองแบบง่ายๆ กันนะครับ

ก

รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ รับประทานผักและผลไม้ โดยเน้น
ธัญพืชไม่ขดั สี อาหารที่มีโปรตีนไขมันต�่ำ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
ทัง้ นี ้ วัยท�ำงานควรรับประทานโดยเฉลี่ยประมาณ 2,000 แคลอรี/่ วัน

กรรมพันธุ ์ หากมีบคุ คลในครอบครัวเป็ นโรคหัวใจ ย่อมมีความเสี่ยงที่
จะเกิดโรคหัวใจขึน้ ได้ ซึง่ การป้องกันที่ดีท่ีสดุ คือหมั่นตรวจเช็คสุขภาพ
หัวใจอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที 3-5 วัน/สัปดาห์
จะช่วยกระตุน้ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ท�ำให้หวั ใจแข็งแรงและ
ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูแลตัวเองอย่าให้อ้วน ปริมาณการรับประทานที่เหมาะสมถือเป็ น
เรือ่ งส�ำคัญ เพราะน�ำ้ หนักส่วนเกินเป็ นอันตรายต่อร่างกาย โดยเฉพาะ
กับสุขภาพหัวใจ

ผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะความเครียด
มีผลท�ำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นการเพิ่มความเสี่ยงในการ
เป็ นโรคหัวใจได้ การท�ำสมาธิ เล่นโยคะ นวดผ่อนคลาย เป็ นวิธีช่วย
ผ่อนคลายความเครียดได้เป็ นอย่างดี

งดสูบบุหรี่ บุหรีเ่ ป็ นปั จจัยเสี่ยงหลักของการเกิดโรคหัวใจ เพราะบุหรี่
ประกอบไปด้วยสารเคมีท่ีเป็ นอันตรายต่อหัวใจและระบบไหลเวียน
โลหิต ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงและปริมาณออกซิเจนในเลือดลดลง

ตรวจสุขภาพเป็ นประจ�ำ หากพบความผิดปกติของร่างกายตัง้ แต่
เริ่มแรกจะได้ทำ� การรักษาได้ทนั ที นอกจากนีค้ วรตรวจสุขภาพหัวใจ
ทุกๆ 2 ปี ในบางรายที่มีความเสี่ยงควรเพิ่มถี่ในการตรวจมากขึน้ ด้วย
นพ.ธนาภูมิ พงษ์กิจพิ ศาล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว
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: คุณหมอไขปัญหา

ถนอมสายตาอย่างไร
ในยุคดิจิตอล

ปั

จจุบนั เรามักจะจ้องมองอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์มากกว่าการอ่าน
หนังสือ ไม่ว่าจะเป็ นการจ้องจอสมาร์ทโฟน จอคอมพิวเตอร์
จอแล็ปท็อป หรือจอทีวี สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลเสียต่อดวงตาของเราได้ เพราะ
แสงสีฟ้าที่ส่งออกมาจากจอ ท�ำให้ดวงตาแห้ง ตาล้า และส่งผลต่อ
การนอนหลับได้ แต่ก็เป็ นเรื่องยากหากเราจะหลีกเลี่ยงในการไม่จอ้ ง
มองแสงสีฟ้า เนื่องจากปั จจุบนั โลกเข้าสู่ยคุ ดิจิตอลซึ่งส่วนใหญ่มกั
จะท�ำงานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ โดยเฉพาะช่วงเวลาการกักตัว
ท�ำงานที่บา้ น (Work from home) ดังนัน้ เราควรที่จะดูแลสายตา ดังนี ้

ลดความสว่างหน้าจอ คือ การปรับความสว่างของหน้าจอให้สบายตา
ไม่เปิ ดแสงจ้าจนเกินไป โดยเฉพาะการปรับหน้าจอมือถือ จอแท็บเล็ต
ให้อยูใ่ นโหมดกลางคืน (Night หรือ Dark Mode) ส�ำหรับการใช้งาน
ในช่วงเย็น
ท�ำตามกฎ “20-20-20” พักสายตาทุกๆ 20 นาที โดยการมองออกไป
ในระยะที่ไกลๆ อย่างน้อย 20 ฟุต ซึง่ มองเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 20
วินาที สามารถช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาได้
ตรวจสุขภาพตา ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติอ่นื ๆ ทางด้าน
สายตา เป็ นการป้องกันการสูญเสียสายตา
รับประทานผักใบเขียว เช่น ผักโขม ผักเคล ผักคะน้า บร็อคโคลี่ ที่
มีสารต้านอนุมลู อิสระ ลูทีน และซีแทนซิน ซึ่งมีความส�ำคัญต่อจอ
ประสาทตาของเรา

กะพริบตาบ่อยๆ ควรกะพริบตาให้ได้ 1 - 2 ครัง้ ต่อ 10 วินาที เพื่อให้
ดวงตามีนำ้� หล่อเลีย้ งอยูเ่ สมอ เป็ นการช่วยลดภาวะตาแห้งที่เกิดจาก
การใช้จอนานๆ ได้ หลีกเลี่ยงการจ้องมองหน้าจอ 1 - 2 ชั่วโมงก่อน
เข้านอน
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ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ เช่น บลูเบอร์ร่ี ราสเบอร์ร่ี สตรอเบอร์ร่ี ช่วยบ�ำรุง
สายตามีวิตามินซีสงู สามารถช่วยชะลอเรือ่ งจอประสาทตาเสื่อมได้
นพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์
จักษุแพทย์เฉพาะทางจอประสาทตาและน�ำ้ วุ้นตา
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไขปัญหา :

การป้องกันการเกิด

มะเร็งปากมดลูก

ขึ ้

นชื่ อ ว่ า มะเร็ ง แล้ว ใครๆ ก็ ก ลัว เพราะเมื่ อ เป็ น แล้ว ก็ ร ัก ษา
ให้หายขาดยาก และมักจะถึงแก่ชีวิต แต่มีมะเร็งอยู่ไม่ก่ี ชนิด
ที่สามารถป้องกันได้ หนึ่งในนัน้ คือ มะเร็งปากมดลูก ซึ่งถือว่าเป็ น
มะเร็ง ที่ พ บบ่ อ ยและเป็ น สาเหตุก ารเสี ย ชี วิ ต อัน ดับ ต้น ๆ ในสตรี
ที่อายุมากกว่า 40 ปี ขนึ ้ ไป ปั จจุบนั อัตราการเสียชีวิตจากโรคนีต้ ่ำ� กว่า
มะเร็งเต้านมแล้ว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากมีวคั ซีนป้องกัน และมีการ
ตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกประจ�ำปี ท�ำให้สามารถตรวจพบการติดเชือ้
ได้ตงั้ แต่ก่อนเป็ นมะเร็ง

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากการติดเชือ้ ไวรัสที่ช่ือว่า เอชพีวี (HPV :
Human Papilloma Virus) ซึง่ ติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์ ดังนัน้
การฉี ดวัคซีนที่จะได้ผลดีท่ีสุดคือ ฉี ดตัง้ แต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดย
เฉพาะในเด็กหญิงช่วงอายุ 9 - 15 ปี เพราะจะเป็ นช่วงที่ภมู คิ มุ้ กันขึน้ ได้
ดีมาก จึงฉีดเพียง 2 เข็มก็เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ผูห้ ญิงที่อายุมากกว่า
นีห้ รือเคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็ยงั สามารถฉีดวัคซีนได้แต่ตอ้ งเพิ่มเป็ น
3 เข็ม และยังควรตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกอย่างสม�่ำเสมอหลังได้รบั
วัคซีน เนื่องจากประสิทธิภาพของเอชพีวีวคั ซีน สามารถป้องกันมะเร็ง
ปากมดลูกได้ประมาณ 70 - 80 เปอร์เซ็นต์
พญ.เนตรนิภา พรหมนารท

Cervical cancer

สูตินรีแพทย์
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว
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: คุณหมอไขปัญหา

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วั

คซีนไข้หวัดใหญ่สำ� คัญกับลูกน้อยอย่างไร.. เพราะการฉีดวัคซีน
ไข้หวัดใหญ่เป็ นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึง่ มักจะมีการระบาด
ของโรคในช่วงฤดูฝน การได้รบั วัคซีนจะช่วยเพิ่มภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ โรค
ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนัน้ ๆ ได้

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในโรงพยาบาลหัวเฉียว ยังมีการปรับใหม่
อย่า งสม�่ำ เสมอตามสายพัน ธุ์ท่ี เ กิ ด ขึน้ ใหม่ใ นแต่ฤ ดูก าล ปั จ จุบัน
สามารถฉี ด ปี ล ะ 1 เข็ ม และป้อ งกัน ได้ถึ ง 4 สายพัน ธุ์ ปี 2020
ที่ประกาศโดย WHO คือ A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09like virus, A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus,
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B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus, B/
Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus ซึง่ เชือ้ ไวรัส
ไข้หวัดใหญ่จะมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุต์ ามฤดูกาล
ดังนัน้ การรับวัคซีนจึงต้องมีการกระตุน้ เพื่อป้องกันสายพันธุท์ ่ีเกิดขึน้
ตามฤดูกาลนัน้ ๆ เพื่อให้การป้องกันมีประสิทธิภาพและครอบคลุมตัว
เชือ้ โรคมากขึน้ ซึง่ ในวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี ้ สามารถเริม่ ฉีดได้ตงั้ แต่อายุ
6 เดือนขึน้ ไป และสามารถฉีดได้ทงั้ เด็ก ผูใ้ หญ่ รวมถึงผูส้ งู อายุ และ
คนรอบข้างที่คณ
ุ รักด้วย

พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน
กุมารแพทย์
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไขปัญหา :

4 ขั้นตอน

ดูแลฟันให้แข็งแรง

ใ

นสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 การดูแลสุขภาพร่างกาย
ให้แข็งแรงเป็ นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะ “ฟั น” ถือเป็ นอวัยวะที่สำ� คัญ
ของร่างกายที่เราต้องใช้ฟันในการบดเคีย้ วอาหารในชีวิตประจ�ำวัน
ดัง นั้น การดูแ ลรัก ษาช่ อ งปากและฟั น ให้ส ะอาดแข็ ง แรงอยู่เ สมอ
จึงเป็ นสิ่งส�ำคัญ ขัน้ ตอนง่ายๆ ในการดูแลรักษาฟั น มีดงั นี ้

นอกจากนีไ้ ม่ควรรับประทานอาหารระหว่างมือ้ โดยเฉพาะของหวาน
จะท�ำให้ฟันผุได้งา่ ย

แปรงฟั นให้สะอาดอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 2-3 นาที โดยเฉพาะ
ตามแนวเหงือกทัง้ ด้านข้างและด้านใน เพือ่ ลดการสะสมของเศษอาหาร
และขจัดคราบแบคทีเรีย สาเหตุของกลิ่นปากและฟั นผุ
หมั่นใช้ไหมขัดฟั น หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท�ำความสะอาดตามฐานและ
ซอกฟั นในระหว่างวัน ช่วยลดการเกิดคราบแบคทีเรีย ซึ่งเป็ นสาเหตุ
ของโรคเหงือกและฟั นผุ
การเลือกใช้ ยาสีฟันที่มีฟลู ออไรด์ และเปลี่ยนแปรงสีฟันอย่าง
สม�่ำเสมอทุก 3 เดือน เพื่อสุขอนามัยที่ดี
รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ทม่ี วี ติ ามินซี
ช่วยให้ฟันแข็งแรง และดื่มน�ำ้ สะอาด เพื่อลดการเกิดคราบแบคทีเรีย

อย่างไรก็ตามควรตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์เป็ นประจ�ำทุก 6 เดือน
และปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของแพทย์ในการดูแลฟั นอย่างถูกวิธี เพื่อให้
ฟั นสะอาดและแข็งแรง
ทพญ.วัชรี สัตตะรุจาวงษ์
ทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว
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: คุณหมอไขปัญหา

ฝุน
่ ละอองที่เพิ่ มขึ้น

การล้างจมูกจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ

ปั

ญหาฝุ่ นละอองที่เกิดจากฝุ่ นควัน มลพิษทางอากาศ ที่มีขนาด
เล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า แต่เรามีการ
สูดหายใจเข้าไปตลอดเวลาอาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่รา่ งกายได้ โดย
เบือ้ งต้นสามารถดูแลตนเองด้วยการล้างจมูก เพื่อเป็ นการชะล้าง
สิ่งสกปรกในโพรงจมูกออกไปช่วยท�ำให้หายใจได้อย่างเต็มที่

อุปกรณ์การล้างจมูก ดังนี้
• น�ำ้ เกลือที่มีความเข้มข้น 0.9%
• ภาชนะใส่นำ้� เกลือ
• ไซริงค์ฉีดยา
วิธีการล้างจมูก
• ก้มหน้าเล็กน้อย หรืออยูใ่ นท่าศีรษะตรง
• สอดปลายไซริงค์ฉีดยาเข้าไปในรู จมูกข้างที่จะล้าง โดยวาง
		 ปลายไซริงค์ชิดรูจมูกด้านบน
• กลัน้ หายใจ
อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ทาเคดา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชัน
้ 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
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• ฉีดน�ำ้ เกลือเข้าไปในจมูก ให้นำ้� เกลือไหลย้อนออกมาทางจมูก
อีกข้าง หรือทางปาก
• สั่งน�ำ้ มูกพร้อมกันทัง้ สองข้าง
• ล้างจมูกจนกว่าจะรูส้ กึ โล่งจมูก

การล้างจมูกควรล้างอย่างน้อยวันละ 2 ครัง้ คือ ช่วงตื่นนอนตอนเช้า
และก่อนเข้านอน ช่วยลดจ�ำนวนของเชือ้ โรค มลพิษ สารก่อภูมิแพ้ใน
โพรงจมูก โดยจะท�ำให้จมูกโล่งขึน้ บรรเทาอาการคัด หากล้างจมูกก่อน
ใช้ยาพ่นจมูกก็จะท�ำให้ยาพ่นมีประสิทธิภาพดีขนึ ้
พญ.นันทรัตน์ โพธิสาร
โสต ศอ นาสิกแพทย์
คลินิกหูคอจมูก โรงพยาบาลหัวเฉียว

กระแสน�ำ้ ใจ :

กระแสน�้ำใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

ประจ�ำเดือนมกราคม-มีนาคม 2563
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยรายได้น้อย

ผูป้ ่ วยนอก (OPD)
ผูป้ ่ วยใน (IPD)

=
=

54 ครัง้
443 วันนอน

60,124.00 บาท
1,972,616.95 บาท

		

=

247 ราย

1,111,516.39 บาท

		

=

122 ครัง้

431,848.64 บาท

		

=

4,647 ครัง้

3,068,600.00 บาท

		

=
=

116 ครัง้
5,629 ครัง้

1,632,612.25 บาท
8,277,318.23 บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือดส่วนเกินสิทธิ

5. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการศูนย์หัวเฉียวพิ ทักษ์ชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ที่เกิดเหตุ
รวมเป็นเงิน

ทั้งนี้สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

บริษท
ั เมอร์ค จ�ำกัด
622 ชั้น 19 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

ท่านสามารถบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือและสงเคราะห์ผปู้ ่ วย โดยผ่านบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย ชื่อบัญชี
โรงพยาบาลหัวเฉียว เลขทีบ่ ญ
ั ชี 057-2-10202-9 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
เมื่อท่านบริจาคเงินแล้วกรุ ณาแจ้งหลักฐานการบริจาคเงินที่แผนกการเงิน
โรงพยาบาลหัวเฉียว โดยแฟกซ์หลักฐานดังกล่าวพร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล
ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ FAX : 0-2226-4283
โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่าน ณ ที่น้ี
ขอกุศลผลบุญจงบังเกิดกับท่านและครอบครัว ให้มีความสุข
ความเจริญ และสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไป
๊ ) สามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้
ใบบริจาคของโรงพยาบาลหัวเฉียว (มูลนิธป
ิ อ
่ เต็กตึง
H UA C H I E W H ealthc are
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อาหาร..
คลายเครียด

เ

นื่องจากการด�ำเนินชีวติ ในปัจจุบนั ต้องพบเจอกับภาวะเคร่งเครียด
มากมาย ไม่วา่ จะที่บา้ น ที่ทำ� งาน หรือในสถานศึกษา เมื่อเผชิญ
กับความเครียด ร่างกายจึงต้องมีการปรับตัว ส่งผลต่อต่อมหมวกไต
ต้อ งรับ ภาระหนัก ในการสร้า งฮอร์โ มนเพื่ อ ให้ร่า งกายตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ตา่ งๆ เกิดการใช้วิตามินและสารอาหารต่างๆ เพิ่มขึน้
ขณะเดียวกันก็มีการขับสารอาหารบางตัวเพิ่มขึน้ ในปั สสาวะ ได้แก่
วิ ต ามิ น บี ร วม บี 1 บี 2 บี 3 บี 5 บี 6 วิ ต ามิ น ซี วิ ต ามิ น อี แร่ธ าตุ
โพแทสเซียม แมกนีเซียมและสังกะสี โดยเฉพาะวิตามินบีคอมเพล็ก
หากร่างกายขาดวิตามินนี ้ จะท�ำให้หงุดหงิดง่าย อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ
ซึมเศร้า ปวดศีรษะ ท้องอืด และท้องผูก

ฉะนั้นในภาวะที่ ร่างกายเผชิญกับความเครียดจึงจ�ำเป็ นต้องเสริม
วิตามินเหล่านีใ้ ห้มากขึน้ โดยวิตามินบีและบีคอมเพล็ก : พบมากใน
ผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว และเนือ้ สัตว์ท่ีปราศจากมัน (เนือ้ ปลา เนือ้ ไก่)
วิตามินซี : พบมากในผลไม้ท่ีมีรสเปรีย้ ว พริก บล็อกโคลี มะเขือเทศ
กะหล�่ำปลี ผักใบเขียว แตงต่างๆ นมถั่วเหลือง ไข่ ควรงดอาหารที่อาจ
ท�ำให้สญ
ู เสียสารอาหารส�ำคัญเหล่านี ้ เช่น อาหารหวานจัด เครือ่ งดื่มที่
มีแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน งดสูบบุหรี่ และดื่มน�ำ้ ให้เพียงพอ นอกจาก
นีค้ วรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
ขนมปั งโฮลวีท จะช่วยเพิ่มปริมาณเซโรโทนิน ท�ำให้รา่ งกายและจิตใจ
ผ่อนคลาย
โยเกิรต์ เต็มไปด้วยแคลเซียมและวิตามินดี ที่ช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแรงของกระดูกและเป็ นสารอาหารที่จำ� เป็ นต่อระบบประสาท และ
มีทริปโตเฟนที่ไว้ใช้สร้างสารเซโรโทนินช่วยท�ำให้อารมณ์ดีและรู ส้ ึก
ผ่อนคลาย
ผลไม้สดประเภทเบอร์รี่ จะมีวิตามินซีมาก มีสารต้านอนุมลู อิสระ
อยูเ่ ยอะ และยังเต็มไปด้วยโฟเลตที่ชว่ ยฟื ้ นฟูคอลลาเจนไม่ให้ผิวหนัง
ดูเหี่ยวย่น
ซี เ รี ย ลโฮลเกรน กับขนมปั งกรอบโรยหน้า มี ไขมันต�่ำ และไม่มี
โคเลสเตอรอล รวมทัง้ ยังจะได้ประโยชน์ทงั้ จากธัญพืชเต็มเมล็ดซึ่งมี
วิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิด
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เมนูสุขภาพ.. โยเกิร์ตเบอร์ร่ี
ส่วนประกอบ
• โยเกิรต์ รสธรรมชาติ 								
• ซีเรียลโฮลเกรนหรือซีเรียล							
• เบอร์รช่ี นิดต่างๆ (บลูเบอร์ร่ี หรือสตรอว์เบอร์ร)่ี 		
• ขนมปั งโฮลวีท										

พลังงานทั้งหมด 406 กิโลแคลอรี่

1
2
3
1

ถ้วย
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
แผ่น

วิธีทำ�
1. น�ำขนมปั งโฮลวีทไปปิ ้งให้กรอบ จากนัน้ น�ำมาหั่นเป็ นชิน้ เล็กๆ
2. ผสมโยเกิรต์ รสธรรมชาติเข้ากับผลไม้สดประเภทเบอร์ร่ี
3. จากนัน้ ตักซีเรียลโฮลเกรน กับขนมปั งกรอบโรยหน้า
อภินน
ั ทนาการ

โยเกิรต์

โฮลเกรนหรือซีเรียล

บริษท
ั แรนแบ็กซี่ ยูนเิ คม (ไทย) จ�ำกัด
31 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์รช่ี นิดต่างๆ

ขนมปั งโฮลวีท
H UA C H I E W H ealthc are
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เนื่องในวันครบรอบ 82 ปี โรงพยาบาลหัวเฉียว
ทุ ก วั น ที่ 8 พฤษภาคมของทุ ก ปี ตรงกั บ วั น ครบรอบการก่ อ ตั้ง
โรงพยาบาลหัวเฉียว ซึง่ ในปี นีม้ ีอายุครบ 82 ปี ได้มีการจัดพิธีสกั การะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำโรงพยาบาล 4 แห่ง และคล้องพวงมาลัยรู ปปั้ น
ผูบ้ ริจาค 28 รูป เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล โดย คุณประภัสสร รุจริ ากรสกุล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว น.อ.นายแพทย์
ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ ผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์ พร้อมคณะผูบ้ ริหาร
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
อีกทัง้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต เพื่อน�ำไปใช้ในการรักษาและช่วยชีวิตผูป้ ่ วย ลดภาวะ
การขาดแคลนโลหิต โดยมี น.อ.นายแพทย์ภาณุ รัตน์ ธั ญญสิริ
ผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์ และ คุณนงลักษณ์ ใจบุญ ผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายการพยาบาล พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผูร้ บั บริการ
มาร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่ง
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ภาพข่าวกิจกรรม :

สนง.ประกันสังคม ร่วมกับ รพ.หัวเฉียว จัดงาน Healthy Thailand เพื่ อผู้ประกันตน
คุณทศพล กฤตวงศ์วมิ าน (กลาง) เลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
เป็ นประธานเปิ ดงาน Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน โดยมี
คุณประภัสสร รุจริ ากรสกุล (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และ น.อ.นายแพทย์ภาณุรัตน์ ธัญญสิริ (ที่ 7 จากขวา) ผูอ้ ำ� นวยการ
ด้านการแพทย์ และคณะผูบ้ ริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ให้การต้อนรับ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผปู้ ระกันตนเห็นความส�ำคัญในการ
ดูแลและสร้างเสริมสุขภาพ อันจะน�ำไปสู่การมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและ
เพิ่มผลผลิตในการท�ำงาน นอกจากนีย้ ังเป็ นการสนับสนุนให้สถาน
ประกอบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ผปู้ ระกันตนในสถาน
ประกอบการ
ภายในงานมีการจัดแสดงศักยภาพ 6 ศูนย์บริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้แก่ ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด ศูนย์ศลั ยกรรม
ศูนย์กระดูกและข้อ ศูนย์จกั ษุ ศูนย์แม่และเด็ก และศูนย์ทนั ตกรรม
พร้อมจัดเสวนาพิเศษเพื่อการดูแลสุขภาพ โดยคณะแพทย์ผชู้ ำ� นาญการ
โดยมีตวั แทนสถานประกอบการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
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: ภาพข่าวกิจกรรม

มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) เยี่ยมชมความก้าวหน้าโรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณอรุ ณชัย ศิริมหาชัย (ที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธิ
มิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึง๊ ) พร้อมคณะ เยี่ยมชมความก้าวหน้า
และเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวเฉี ยว โรงพยาบาล
เอกชนเพื่อสังคมในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ โดยมีผบู้ ริหารโรงพยาบาล
หัวเฉียว ประกอบด้วย คุณประภัสสร รุ จริ ากรสกุล (ที่ 6 จากขวา)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น.อ.นายแพทย์ภาณุรตั น์ ธัญญสิริ (ที่ 5
จากขวา) ผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์ คุณอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายสื่อสารองค์กรฯ (ที่ 4 จากขวา) และ นพ.เลิศฤทธิ์
วรรณะเอี่ยมพิกุล (ที่ 3 จากขวา) รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายการแพทย์
ให้การต้อนรับ
อภินน
ั ทนาการ

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั ฟาร์มาฮอฟ จ�ำกัด

979 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิรริ าช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
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บริษท
ั ฟาร์มาไลน์ จ�ำกัด
48 ซอยอุรพ
ุ งษ์ 1 ถนนพระราม 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ภาพข่าวกิจกรรม :

โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้ นฐาน รุ่นที่ 1

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดอบรมโครงการ
ปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบตั กิ ารแพทย์ขน้ั พืน้ ฐาน รุ่นที่ 1 ปี 2563
โดยมี นพ.เลิศฤทธิ์ วรรณะเอีย่ มพิกุล (นั่ง : กลาง) รองผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ ายการแพทย์ โรงพยาบาลหัว เฉี ย ว เป็ น ประธานเปิ ด การอบรม
โครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพื่อมุง่ ให้อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง๊ มีความรู ้ ทักษะ
และเจตคติ ใ นการปฏิ บัติ ก ารฉุก เฉิ น ขั้น พื น้ ฐานแก่ ผู้ป่ วยฉุก เฉิ น
ท�ำให้ผปู้ ่ วยได้รบั การดูแลที่ถกู ต้อง รวดเร็วและปลอดภัย อีกทัง้ ยังส่งผล
ให้องค์กรมีการพัฒนาองค์ความรูเ้ กี่ยวข้องกับระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินและน�ำมาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้
อภินน
ั ทนาการ

อภินน
ั ทนาการ

บริษท
ั อินเตอร์ฟาร์มาแคร์ จ�ำกัด

บริษท
ั ยูนซ
ี น
ั จ�ำกัด

1011 ศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชัน
้ 28 พระรามที่ 3 ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

39 หมูท
่ ่ี 4 ต�ำบลคลองอุดมชลจร อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

H UA C H I E W H ealthc are

21

22

HUA C H IE W H ea lthca re

H UA C H I E W H ealthc are

23

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

