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วิ้สี ดี ค่ ะ .. ผู้้้อ่ า นที่ี� ร ้ก ทีุ่ก ที่่ า น กล็้บ มีาพิบก้น ในจุล็ สีาร
Hua Chiew Healthcare ฉบ้บที่ี� 2 ขั้องป็ี 2564 ที่างที่ีมีงาน
ได้รวิบรวิมีสีาระควิามีร้ เ้ กี�ยวิก้บสีุขั้ภาพิแล็ะเรื�องราวิต่างๆ ที่ี�น่า
สีนใจมีาฝึากก้นเชี่นเคย
ป็้ จจุบน้ โรงพิยาบาล็ห้วิเฉี ยวิย้งคงมีุ่งมี้�นพิ้ฒนาคุณภาพิการให้
บริการร้กษาอย่างต่อเนื�อง เพิื�อคุณภาพิชีีวิิตขั้องผู้้ป็้ ่ วิยในสี้งคมี
ที่ี� ดี ขั้่น� โดยมีี ก ารพิ้ฒ นาที่้�ง ด้า นบุค ล็ากรที่างการแพิที่ย์ ด้า น
เครือ� งมีือ อาคารสีถ้านที่ี� สีิ�งแวิดล็้อมี แล็ะระบบคอมีพิิวิเตอร์ โดย
โรงพิยาบาล็ได้เป็ิ ดบริการ � ศี้นย์ที่างการแพิที่ย์ ได้แก่ ศู้นย์หวั ใจ
และหลอดเลื อ ด ศู้ น ย์ห ลอดเลื อ ดสมอง ศู้ น ย์ศูั ล ยกรรม
ศู้ น ย์ก ระด้ ก และข้ อ ศู้ น ย์จั ก ษุ ศู้ น ย์แ ม่ แ ละเด็ ก และ
ศู้นย์ทันตกรรม ที่ี�พิร้อมีให้บริการด้วิยคุณภาพิมีาตรฐานเที่ียบ
เที่่าโรงพิยาบาล็เอกชีนชี้น� นำา
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HuaChiew Healthcare ฉบ้บนีจ� ะพิาทีุ่กที่่านมีาที่ำาควิามีร้ จ้ ก้ ก้บ
“ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง” (Stroke Fast Track) อาหาร
สีำาหร้บผู้้ป็้ ่ วิยโรคหล็อดเล็ือดสีมีองหล็้งการผู้่าต้ด แล็ะการจ้ดบ้าน
ชี่วิง Work from Home เพิื�อล็ดควิามีเสีี�ยงขั้องการเกิดโรคออฟัฟัิ ศี
ซีิ น โดรมี จากน้�น พิบก้บ คอล็้มี น์คุณ หมีอไขั้ป็้ ญิ หา มีี คาำ แนะนำา
เกี� ย วิก้บ การกิ น หวิานเป็็ น เบาหวิานจริง หรือ การติ ด เชีื อ� กระจก
ตาดำา เที่คโนโล็ยีฟัอกสีีฟั้นด้วิยเครื�อง Zoom ภาวิะเป็็ นหนุ่มีเป็็ น
สีาวิก่อนวิ้ย รวิมีถ้่งขั้้อสีงสี้ยเกี� ยวิก้บมีะเร็งป็ากมีดล็้ก เชีิญิที่่าน
ผู้้อ้ า่ นติดตามีก้นนะคะ
สีุดที่้ายนี .� . ดิฉ้นแล็ะที่ี มีงานหวิ้งเป็็ นอย่างยิ� งวิ่า สีมีาชีิ กจุล็สีาร
Hua Chiew Healthcare จะได้รบ้ สีาระควิามีร้ จ้ ากจุล็สีารฉบ้บนี �
แล็้วิพิบก้นใหมี่ฉบ้บหน้า สีวิ้สีดีคะ่

Healthcare :

Stroke Center

ทางด่วนโรค..
หลอดเล่อดสมื่อง

| ศูนิย์หลอดเล่อดสมื่อง โรงพยาบาลห่วเฉัียว

ขั้

อเชีิญิชีวินทีุ่กที่่านมีาร้ จ้ ก้ ก้บโรคหล็อดเล็ือดสีมีอง (Stroke)
ซี่� ง สีามีารถ้พิบได้บ่ อ ยเป็็ นอ้ น ด้ บ สีามีรองจากโรคห้ วิ ใจ
แล็ะโรคมีะเร็ง ซี่�ง เป็็ น โรคที่ี� ที่าำ ให้ค นไที่ยแล็ะคนที่้�วิ โล็กเสีี ย ชีี วิิ ต
เป็็ นอ้นด้บต้นๆ เสี้นเล็ือดสีมีองที่ี� ตีบเกิ ดจากการหนาต้วิขั้องผู้น้ง
หล็อดเล็ือด รวิมีที่้ง� อาจมีีเกล็็ดเล็ือดหรือองค์ป็ระกอบอื�นๆ ขั้องเล็ือด
มีาสีะสีมีตามีผู้น้งหล็อดเล็ือด ซี่ง� จะที่ำาให้เล็ือดไหล็ผู้่านได้นอ้ ยล็งถ้้า
เป็็ นมีากก็จะที่ำาให้เล็ือดไป็เล็ีย� งสีมีองไมี่เพิียงพิอแล็ะเกิดควิามีเสีียหาย
ต่อเซีล็ล็์สีมีองบริเวิณน้น� ๆ ที่ำาให้เกิดอ้มีพิฤกษ์หรืออ้มีพิาต
• Stroke Fast Track

ควิามีก้าวิหน้าที่างการแพิที่ย์ได้คน้ พิบวิ่าภายในเวิล็า 4 ชี้�วิโมีงคร่ง� หรือ
2�0 นาที่ี หล็้งจากผู้้ป็้ ่ วิยเกิดอาการ ซี่ง� เป็็ นชี่วิงระยะเวิล็าที่ี�สีาำ ค้ญิที่ี�
แพิที่ย์จะใชี้ในการวิางแผู้นการร้กษาโรคหล็อดเล็ือดสีมีองชีนิดขั้าด
เล็ือดมีาเล็ีย� ง (Cerebral Infarction) หรือโรคหล็อดเล็ือดสีมีองตีบ
(Stroke) โดยการให้ยาล็ะล็ายล็ิมี� เล็ือดเรียกวิ่า Thrombolytic Therapy
ภายในเวิล็า 4 ชี้�วิโมีงคร่ง� หรือ 2�0 นาที่ีนน้� คือ น้บต้ง� แต่นาที่ีแรก
ที่ี�ผู้้ป็่วิยมีีอาการ จนถ้่งเวิล็าที่ี�แพิที่ย์ฉีดยาล็ะล็ายล็ิ�มีเล็ือดเขั้้าที่าง
หล็อดเล็ือดดำาขั้องผู้้ป็้ ่ วิย หากผู้้ป็้ ่ วิยมีาถ้่งโรงพิยาบาล็ชี้ากวิ่านีมี� ก้ จะ
ไมี่สีามีารถ้ที่ำาการร้กษาด้วิยวิิธีีดง้ กล็่าวิได้เนื�องจากเนือ� สีมีองสีามีารถ้
ที่นการขั้าดเล็ือดได้นานเพิียง 2�0 นาที่ี หล็้งจากน้น� เนือ� สีมีองจะตาย

แล็ะไมี่ตอบสีนองต่อการร้กษาด้วิยการให้ยาล็ะล็ายล็ิ�มีเล็ือดในที่าง
การแพิที่ย์จ่งเรียกแผู้นการร้กษานี วิ� ่า “Stroke Fast Track หรือ
ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง”
โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) เป็็ นภ้ยเงียบที่ี�คร่าชีีวิติ ผู้้ค้ นที่้�วิโล็กไป็
แล็้วิมีากกวิ่า 80 ล็้านคน แล็ะที่ำาให้อีกกวิ่า 50 ล็้านคนต้องพิิการ น้�น
ที่ำาให้โรคหล็อดเล็ือดสีมีองกล็ายเป็็ นสีาเหตุการเสีียชีีวิติ อ้นด้บต้นๆ แมี้
ด้เหมีือนจะเป็็ นโรคแบบป็้ จจุบน้ ที่้นด่วิน แต่ก็มีีที่�ีมีาที่ี�ไป็แล็ะสี้ญิญิาณ
ให้สี้งเกตก่อนจะสีายเกิ นแก้ โรคหล็อดเล็ือดสีมีองน้�นเป็็ นภาวิะที่ี�
สีมีองขั้าดเล็ือดไป็หล็่อเล็ีย� ง ซี่�งเกิดได้ที่้ง� จากการที่ี�หล็อดเล็ือดตีบ
ต้นหรือแตก สี่งผู้ล็ให้เซีล็ล็์สีมีองตายในที่ี�สีดุ ที่ำาให้เกิด 4 อาการเกิดขั้่น�
ก้บร่างกาย โดยสีามีารถ้แที่นด้วิยอ้กษรภาษาอ้งกฤษวิ่า “FAST” ซี่ง�
แสีดงถ้่งอาการเฉียบพิล็้นขั้องโรค โดยอาการเหล็่าน้น� ได้แก่
F = Face เวิล็ายิมี� พิบวิ่ามีุมีป็ากขั้้างหน่ง� ตก
A = Arms ยกแขั้นขั้้างใดขั้้างหน่ง� ไมี่ขั้น่ �
S = Speech มีีป็้ญิหาในการพิ้ด แมี้ป็ระโยคง่ายๆ ก็พิด้ ออกมีาได้
อย่างติดขั้้ดจนฟั้ งไมี่ร้เรือ� ง
T = Time หากเกิดอาการต่างๆ เหล็่านีขั้� น่ � ให้รบี ไป็โรงพิยาบาล็
โดยด่วิน แล็ะต้องได้รบ้ การร้กษาภายใน 3 ชี้�วิโมีงเพิื�อจะได้
ชี่วิยร้กษาชีีวิิตหรือฟัื � นฟั้ให้กล็้บมีาเป็็ นป็กติ หรือใกล็้เคียง
คนป็กติให้ได้มีากที่ี�สีดุ
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• เมื่่�อเกิิดอาการของโรคหลอดเลืือดสมอง

• 15 - 20% เสีียชีีวิิต
• 20 - 30% มีีความพิิการขั้้น� รุุนแรง
• 50%
มีีความพิิการเล็็กน้้อยหรืือหายเป็็ นปกติิ
• อาการของโรคหลอดเลืือดสมอง

1.อาการอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง เนื่่�องจากสมองมีีหลายส่่วนแต่่ละส่่วน
มีีหน้้าที่�่แตกต่่างกัันไป ดัังนั้้น� อาการในผู้้�ป่่วยแต่่ละคนขึ้้�นอยู่่�กัับ
บริิเวณของสมองที่่�มีีเส้้นเลืือดตีีบ อาการที่่�พบได้้แก่่
• แขนขาอ่่อนแรงครึ่่ง� ซีีก (Hemiparesis)
•  แขนขาชาครึ่่ง� ซีีก (Hemi sensory loss)
•  พููดไม่่ชััด ลิ้้�นแข็็ง (Slurred speech)
•  พููดไม่่ออก ฟัั งไม่่เข้้าใจ (Aphasia)
•  มองเห็็นภาพซ้้อน (Double vision)
•  ตามองเห็็นภาพไม่่ชััด (Hemianopia)
•  เดิินเซทรงตััวไม่่อยู่่� (Ataxia)
•  เวีียนศีีรษะ
2. เวลาใดเวลาหนึ่่ง�
•  เป็็ นอย่่างรวดเร็็วหรืือทัันทีีทัันใด
•  เป็็ นหลัังตื่่�นนอน
• โรคสมองขาดเลืือดชั่่�วขณะ

โรคสมองขาดเลืือดชั่่�วขณะ (Transient ischemic attack : TIA) มีี
อาการแขนขาชาและอ่่อนแรง ปากเบี้้�ยว พููดไม่่ได้้ ตามััว เวีียนศีีรษะ
หรืือเดิินเซ ซึ่่�งจะมีีอาการนานเป็็ นนาทีีหรืือเป็็ นชั่่�วโมงแต่่จะไม่่เกิิน
24 ชั่่�วโมง แล้้วหายเป็็ นปกติิได้้เองโดยไม่่ต้อ้ งให้้การรัักษาแต่่อย่่างใด
4
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• การวิินิิจฉััย

ถ้้าผู้้�ป่่วยมีีอาการดัังกล่่าวข้้างต้้นควรรีีบนำำ�ส่ง่ โรงพยาบาลโดยเร็็วที่่�สุดุ
แพทย์์จะทำำ�การซัักประวััติิ ตรวจร่่างกายทั่่�วไปและตรวจทางระบบ
ประสาท และทำำ�เอ็็กซเรย์์คอมพิิวเตอร์์ (CT Scan 160 Slices) ซึ่่ง� จะ
ช่่วยแยกโรคหลอดเลืือดสมองตีีบและโรคหลอดเลืือดสมองแตกออก
จากกัันได้้อย่่างรวดเร็็ว  แต่่ในบางรายหากสงสััยว่่าอาจเป็็ นอย่่างอื่่�น
แพทย์์ที่�่ตรวจอาจให้้ตรวจสมองด้้วยคลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้า (Magnetic
Resonance Imaging : MRI) ซึ่่ง� การรัักษาจะมีีกระบวนการที่่�แตก
ต่่างกัันไป
ปั จจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ
• เพศ ผู้้�ชายมีีโอกาสเกิิดขึ้้�นสููงกว่่าผู้้ห� ญิิง
• อายุุ โดยเฉพาะผู้้ที่� �่มีีอายุุตั้ง้� แต่่ 45 ปีี ขึ้้น� ไป 
•  ประวััติิครอบครััว ผู้้ที่� �่มีีประวััติิทางครอบครััวที่่�เป็็ นโรคนี้้�ก็็มีี
โอกาสเกิิดโรคนี้้�
• โรคประจำำ�ตััว ผู้้ที่� �่มีีโรคประจำำ�ตััว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน
โรคความดัันโลหิิตสููง โรคไขมัันในเลืือดสููง โรคหััวใจ
• ผู้้ที่� �่สููบบุุหรี่่�
• ผู้้ที่� �่มีีน้ำ��ำ หนัักเกิินเกณฑ์์
• การป้้องกััน

การป้้องกัันเป็็ นการรัักษาโรคหลอดเลืือดสมองที่�่ ดีีที่�่ สุุด และควร
ป้้องกัันก่่อนการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมอง คืือ ต้้องควบคุุมปัั จจััยเสี่่�ยง
ที่่�ส่ง่ เสริิมให้้หลอดเลืือดเกิิดการตีีบ อุุดตััน หรืือแตก เช่่น ความดััน
โลหิิตสููง โรคหััวใจ โรคเบาหวาน ไขมัันในเลืือดสููง การสููบบุุหรี่่� หรืือ
ขาดการออกกำำ�ลัังกาย เป็็ นต้้น

Healthcare :

• การรัักษา

• ตรวจเช็็คสุุขภาพประจำำ�ปีี เพื่่�อค้้นหาปััจจััยเสี่่�ยง ถ้้าพบต้้องรีีบรัักษา
และพบแพทย์์อย่่างสม่ำำ��เสมอ
• ในกรณีีที่�่พบว่่ามีีปัั จจััยเสี่่�ยงที่่�ทำ�ำ ให้้หลอดเลืือดตีีบ อุุดตััน หรืือแตก
ต้้องรัักษาและรัับประทานยาอย่่างสม่ำำ��เสมอตามแผนการรัักษาของ
แพทย์์ ห้า้ มหยุุดยาเอง และควรรีีบพบแพทย์์ทัันทีีถ้า้ มีีอาการผิิดปกติิ
• ควบคุุมระดัับความดัันโลหิิต ไขมััน และน้ำำ�� ตาลในเลืือดให้้อยู่่�ใน
เกณฑ์์ปกติิ
• ควบคุุมอาหารให้้สมดุล 
ุ หลีีกเลี่่�ยงอาหารรสเค็็ม หวาน มััน
• ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ อย่่างน้้อย 30 นาทีีต่อ่ วััน 3 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์
และควบคุุมน้ำ��ำ หนัักให้้เหมาะสม
• งดสููบบุุหรี่่� และหลีีกเลี่่�ยงเครื่่อ� งดื่่�มแอลกอฮอล์์
• ถ้้ามีีอาการเตืือนที่่�แสดงว่่าเลืือดไปเลี้้�ยงสมองไม่่พอชั่่�วคราว ควรรีีบ
มาพบแพทย์์ถึึงแม้้ว่า่ อาการเหล่่านั้้น� จะหายได้้เองเป็็ นปกติิ
• ผู้้ที่� �่เป็็ นหลอดเลืือดสมองตีีบหรืืออุุดตัันแล้้ว  แพทย์์จะให้้การรัักษา
โดยใช้้ยาเพื่่�อป้้องกัันการกลัับเป็็ นซ้ำำ� � แต่่การใช้้ยาเหล่่านี้้�จำ�ำ เป็็ นต้้อง
มีีการติิดตามผลและใช้้ภายใต้้คำ�ำ แนะนำำ�ของแพทย์์อย่่างเคร่่งครััด
เนื่่�องจากถ้้ามีีการใช้้ยาผิิด ประมาทเลิินเล่่อ หรืือไม่่มีีการติิดตาม
ดููแลอย่่า งสม่ำำ�� เสมอ อาจเกิิ ด ภาวะแทรกซ้้อ นอย่่างรุุ นแรง เป็็ น
อัันตรายถึึงแก่่ชีีวิิตได้้

• รัับประทานยาอย่่างสม่ำำ��เสมอ

• ออกกำำ�ลัังกายสม่ำำ��เสมอ

การรัักษาโรคหลอดเลืือดสมองแบ่่งออกเป็็ น
1. การรัักษาในระยะเฉีียบพลััน
2. การป้้องกัันการกลัับมาเป็็ นซ้ำำ�ด้
� ว้ ยการให้้ยาต้้านเกล็็ดเลืือด
หรืือยาป้้องกัันการแข็็งตััวของเลืือด
3. การทำำ�กายภาพบำำ�บััด
1.การรัักษาในระยะเฉีียบพลััน
• การให้้ยาสลายลิ่่�มเลืือด (Tissue Plasminogen Activator, t-PA)
ทางหลอดเลืือดดำำ�แก่่ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองตีีบหรืืออุุดตััน
ภายในเวลา 4.5 ชั่่�วโมง หลัังเกิิดอาการจะเพิ่่�มโอกาสของการ
ฟื้้� นตััวจากความพิิการให้้สมองกลัับมาใกล้้เคีียงปกติิได้้ถึึง 1.5-3 เท่่า
เมื่่�อเทีียบกัับผู้้�ป่่วยกลุ่่�มที่่�ไม่่ได้้รัับยา อย่่างไรก็็ตาม การใช้้ยานี้้�มีี
ความเสี่่�ยงในการเกิิดเลืือดออกในสมองได้้ประมาณ 6%
• การให้้รับั ประทานยาแอสไพริินอย่่างน้้อย 160 mg ต่่อวัันภายใน
48 ชั่่�วโมง หลัังเกิิดอาการ จะช่่วยลดโอกาสเกิิดโรคหลอดเลืือด
สมองตีีบตัันซ้ำำ�� และเสีียชีีวิิตได้้
• การรัับตััวผู้้�ป่่วยไว้้ในหอผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองเฉีียบพลััน
(Acute stroke unit) นัับเป็็ นการรัักษาที่่�ช่ว่ ยลดอััตราการตาย หรืือ
พิิการอีีกวิิธีีหนึ่่ง�
• การผ่่าตััดเปิิ ดกระโหลก (Hemicraniectomy) จะพิิจารณาทำำ�เฉพาะ
ในกรณีีที่�่มีีอาการรุุ นแรงและมีีการตีีบหรืืออุุดตัันของหลอดเลืือด
แดงใหญ่่ Middle cerebral atery ในสมองเท่่านั้้น� โดยมีีหลัักฐานการ
ศึึกษาว่่าการผ่่าตััดดัังกล่่าวสามารถลดอััตราการตายของผู้้�ป่่วยได้้
2. การป้้ องกัันการกลัับมาเป็็ นซ้ำำ��  ด้้วยการใช้้ยาต้้านเกล็็ดเลืือดหรืือ
ยาป้้องกัันการแข็็งตััวของเลืือดซึ่่�งสามารถป้้องกัันการเกิิดโรคหลอด
เลืือดสมองซ้ำำ�� ได้้
H UA C H I E W Healthc are
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ยาต้้านเกล็็ดเลืือด
เกล็็ดเลืือดเป็็ นเซลล์์ชนิิดหนึ่่�งที่�่อยู่่�ในกระแสเลืือด เมื่่�อเกล็็ดเลืือดถููก
กระตุ้้�นด้้วยปััจจััยบางอย่่าง จะเกิิดการเกาะกัันโดยอาศััยสารเคมีีใน
ร่่างกายเป็็ นตััวเชื่่�อม และเกิิดเป็็ นลิ่่ม� เลืือด ซึ่่ง� สามารถอุุดตัันหลอดเลืือด
ได้้ ยาต้้านเกล็็ดเลืือดจะป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการเกาะกลุ่่�มของเกล็็ดเลืือด
ยาป้้ องกัันการแข็็งตััวของเลืือด
นอกจากการเกาะกลุ่่�มของเกล็็ดเลืือดแล้้ว ลิ่่�มเลืือดยัังสามารถเกิิดได้้
จากการกระตุ้้�นปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด (coagulation factor) ยานี้้�
มีีหน้้าที่�่ยัับยั้้ง� การทำำ�งานของปััจจััยการแข็็งตััวของเลืือด และทำำ�ให้้
เลืือดไม่่แข็็งตััว
นอกจากการใช้้ยาดัังกล่่าวแล้้ว การให้้ยาลดความดัันโลหิิตและยาลด
ระดัับไขมัันในเลืือด ในกรณีีที่�ผู้่ ้�ป่่วยมีีภาวะความดัันโลหิิตสููงและไขมััน
ในเลืือดสููง ก็็สามารถที่จ�่ ะช่่วยลดการกลัับมาเป็็ นซ้ำำ�ข
� องโรคหลอดเลืือด
สมองได้้ ท่่านควรปรึึกษาแพทย์์ในเรื่่�องยาเสมอ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
ถึึงผลของยาที่�่ท่่านได้้รัับ และท่่านควรรัับประทานยาตามที่่�แพทย์์สั่่�ง
ถึึงแม้้ท่า่ นจะรู้้ �สึึกว่่าร่่างกายของท่่านดีีขึ้้น� แล้้วก็็ตาม
การป้้องกัันการเกิิดโรคหลอดเลืือดสมองซ้ำำ� � เมื่่�อตรวจพบการตีีบหรืือ
อุุดตัันของหลอดเลืือดสมอง แพทย์์สามารถแก้้ไขได้้ด้ว้ ย
• การขยายหลอดเลืือดโดยการผ่่าตััด (Carotid endarterectomy)
• การถ่่างขยายหลอดเลืือดโดยการใช้้บอลลููนและใส่่ขดลวดค้ำำ�ยัั
� น
(Balloon angioplasty and stent placement)
3. การทำำ�กายภาพบำำ�บัดั
ความพิิการที่่�เกิิดจากโรคหลอดเลืือดสมองนั้้น� ส่่งผลต่่อการดำำ�เนิินชีีวิติ
ประจำำ�วัันของผู้้�ป่่วย แพทย์์จึึงแนะนำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองทำำ�
6
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กายภาพบำำ�บััด เพราะการทำำ�กายภาพบำำ�บััดมีีความสำำ�คััญอย่่างมาก
ที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ป่่วย มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีและสามารถกลัับไปใช้้ชีีวิิตได้้
อย่่างปกติิหรืือใกล้้เคีียงปกติิ โดยที่�่เป็็ นภาระต่่อผู้้�อื่่�นน้้อยที่�่สุุด ซึ่่�ง
นัักกายภาพบำำ�บััดจะกำำ�หนดกิิจกรรมให้้เหมาะสมกัับผู้้�ป่่วยเป็็ นรายๆ ไป
ผลของการทำำ�กายภาพบำำ�บััดนอกจากที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ป่่วยมีีคุุณภาพ
ชีีวิิตที่่�ดีีสามารถกลัับไปใช้้ชีีวิิตได้้ใกล้้เคีียงปกติิแล้้ว ยัังช่่วยเพิ่่�มความ
แข็็งแรงของกล้้ามเนื้้�อและเสริิมสร้า้ งความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ป่่วยได้้อีกี ด้้วย
ตััวอย่่างกิิจกรรมการทำำ�กายภาพบำำ�บัดั
• ฝึึ กการรัับประทานอาหาร การเคี้้�ยว และการกลืืนอาหาร
• ฝึึ กการอาบน้ำำ� � การแต่่งตััว
• ฝึึ กการเดิิน การใช้้รถเข็็นด้้วยตััวเอง
• ฝึึ กการพููด การสื่่�อสาร การใช้้ภาษา
• ฝึึ กความจำำ�และการแก้้ปััญหา
• ฝึึ กการประกอบอาชีีพ
• ฝึึ กการมีีปฏิิสััมพัันธ์์กัับผู้้�อื่่�น
ผู้้�ป่่วยโรคหลอดเลืือดสมองจำำ�เป็็ นต้้องเริ่่ม� การฝึึ กกายภาพบำำ�บััด เพื่่�อ
ฟื้้� นฟููร่่างกายโดยเร็็วที่่�สุดุ เท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ ซึ่ง�่ มัักจะเริ่่มต้
� น้ ที่่�โรงพยาบาล 
และต้้องปฏิิบััติอิ ย่่างต่่อเนื่่�องเมื่่�อออกจากโรงพยาบาลแล้้ว

• ต้้องทำำ�กิิจกรรมการ ทำำ�กายภาพบำำ�บััดเพื่่�อฟื้้� นฟููร่่างกายโดยเร็็ว

Healthcare :

เพิราะสีมีองมีีหน้าที่ี�สีาำ ค้ญิในการควิบคุมีสี่วินต่างๆ ขั้องร่างกาย
ศู้นย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉีียว พิร้อมีให้บริการด้แล็
ฟัื � นฟั้กล็ไกหล็้กขั้องร่างกาย ด้วิยเที่คโนโล็ยีที่างการแพิที่ย์ที่�ีที่น้ สีมี้ย
ครบวิงจรแล็ะได้มีาตรฐาน โดยแพิที่ย์เฉพิาะที่างระบบป็ระสีาที่แล็ะ
สีมีอง ที่ี�เน้นการร้กษาตรงจุด เฝึ้าระวิ้งภาวิะแที่รกซี้อนขั้องผู้้ป็้ ่ วิย
แล็ะย้งมีีบคุ ล็ากรที่างการแพิที่ย์ที่�มีี คี วิามีเชีี�ยวิชีาญิในการด้แล็ผู้้ป็้ ่ วิย
เชี่น พิยาบาล็ เภสี้ชีกร น้กโภชีนบำาบ้ด น้กกายภาพิบำาบ้ด เป็็ นต้น
กิารบริกิารต้รวจวินิจ
ิ ฉั่ย : โรคหล็อดเล็ือดสีมีอง โรคล็มีชี้ก โรค

พิาร์กนิ สี้น เนือ� งอกในสีมีอง โรคระบบป็ระสีาที่สี่วินป็ล็าย โรคไมีเกรน
โรคกล็้ามีเนือ� ที่ำางานผู้ิดป็กติ

กิารบริกิารของศูนิย์หลอดเล่อดสมื่อง : การบริการร้กษา

แล็ะให้คาำ แนะนำาโดยที่ีมีแพิที่ย์เฉพิาะที่างระบบป็ระสีาที่แล็ะสีมีอง
การตรวิจป็ระเมีินวิินิจฉ้ยโรคหล็อดเล็ือดสีมีองด้วิยอุป็กรณ์ที่างการ
แพิที่ย์ที่�ีที่น้ สีมี้ย การบริการบำาบ้ดฟัื � นฟั้ร่างกาย โดยน้กกายภาพิ
บำาบ้ดเฉพิาะด้าน พิร้อมีด้แล็ร้กษาผู้้ป็้ ่ วิยตล็อด 24 ชี้�วิโมีง

อภินน
ั ทนาการ

บริษ่ท เมื่กิ้า ไลฟ�ไซแอ็นิซ์ พี ทวี าย จำากิ่ด
เลขที� 909 อาคารแอมเพิ ลทาวเวอร์
ชั�น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

อภินน
ั ทนาการ

อุ ป้ กิรณ์ เ คร่� อ งมื่่ อ ทางกิารแพทย์ อ่ นิ ท่ นิ สมื่่ ย เพ่� อ กิาร
ต้รวจวิ นิิ จ ฉั่ ย ที� แ มื่่ นิ ยำา มื่ี มื่ าต้รฐานิ : เครื� อ งตรวิจด้วิ ย

คล็ื� น แมี่เ หล็็ก ไฟัฟั้า MRI (Magnetic Resonance Imaging)
เครื�องเอกซีเรย์คอมีพิิวิเตอร์ควิามีเร็วิสี้ง (CT Scan 160 Slices)
สีามีารถ้ชี่วิ ยวิิ นิ จ ฉ้ย ควิามีผู้ิ ด ป็กติขั้ องสีมีอง อาที่ิ ภาวิะสีมีอง
ขั้าดเล็ือด เล็ือดออกในสีมีอง เนื อ� งอกสีมีอง แล็ะอุบ้ติเหตุที่าง
สีมีอง แล็ะการตรวิจหล็อดเล็ือดสีมีองที่ี�บริเวิณคอด้วิยคล็ื�นเสีียง
ควิามีถ้ี� สี้ง CDUS (Carotid Duplex Ultrasonography) เพิื�อ
การหาสีาเหตุขั้องการเกิดภาวิะสีมีองขั้าดเล็ือด “ร้้ก่อน รักษาไว
ศู้ น ย์ห ลอดเลื อ ดสมอง พร้ อ มด้ แ ลทุ ก วิ น าที ชี วิ ต ของคุ ณุ
ตลอด 2� ชั่วโมง”

บริษ่ท ชัู่มื่ต้
ิ ร 1967 จำากิ่ด
เลขที� 13 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร)
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
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: คุณหมอไข่ป�ญหา

ศูนย์จักษุ
Eye Center

คุณหมื่อ
ไขป�ญหา

การใชี้มีอื สีกป็รกขั้ยีต� า หรือใชี้อป็ุ กรณ์ที่�ไี มี่สีะอาดสี้มีผู้้สีกระจกตาหรือ
การพิยายามีนำาสีิ�งแป็ล็กป็ล็อมีออกจากตาด้วิยตนเอง เวิล็ามีีอาการ
ผู้ิดป็กติที่�ีตาแล็้วิไป็ซีือ� ยามีาหยอด หรือการด้แล็ร้กษาควิามีสีะอาด
คอนแที่คเล็นสี์แล็ะการใชี้ที่�ีไมี่ถ้ก้ วิิธีีที่าำ ให้เกิดการติดเชีือ� ตามีมีา

เรื�องที� 1 : ติดเชื�อกระจกตาดํา

Q : ดิฉีันเป็ นคนใส่คอนแทคเลนส์ทกุ วัน แต่ตอนนีเ� ริ่มมีอาการ
ตามัว มีขีต� าสีเหลืองเขียว ตาขาวแดง เคืองตา ตาส้้แสงไม่ได้
จะเป็ นโรคติดเชือ� ทีต่ าไหมคะ
A : หมีอขั้ออธีิบายก่อนนะคะวิ่า กระจกตาเป็็ นอวิ้ยวิะที่ี�อย้่หน้าสีุด
ขั้องล็้กตา มีีโอกาสีที่ี�จะสี้มีผู้้สีก้บสีิ�งแวิดล็้อมีโดยตรงได้ง่าย หากมีี
ล็มี ฝึุ่ น หรือสีิ�งแป็ล็กป็ล็อมี ป็ล็ิวิมีาสี้มีผู้้สีก้บกระจกตาหรือติดอย้่
จ่งมีีโอกาสีจะที่ำาอ้นตรายต่อกระจกตา ที่ำาให้เกิดแผู้ล็ถ้ล็อก ซี่ง� เป็็ นที่าง
เขั้้าขั้องเชีือ� โรคที่ำาให้เกิดการติดเชีือ� ขั้องกระจกตาได้
อภินน
ั ทนาการ

บริษ่ท เฟรเซนิีอส
ุ คาบี (ไทยแลนิด์) จำากิ่ด
93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ตึกบี ชั�น 10 ห้อง 1001-1003 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพิ นี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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• อย่าใชี้มีือสีกป็รกขั้ยีต� า

• อาการตาขั้าวิแดง

อาการผู้ิดป็กติที่�ีสีง้ เกตได้ขั้องการติดเชีือ� ที่ี�กระจกตา คือ ตามี้วิล็ง
มีีขั้ีต� าป็ริมีาณมีากสีีเหล็ืองเขั้ียวิ ตาขั้าวิแดง เคืองตา ตาสี้แ้ สีงไมี่ได้
หรือป็วิดตา นำา� ตาไหล็ตล็อดเวิล็า ตาดำาจากที่ี�เคยใสีเริ�มีมีีควิามีขัุ้่น
ขั้องตาดำา หรือถ้้าติดเชีือ� รุนแรงอาจจะเป็็ นหนองในชี่องหน้าล็้กตาได้
หากมีีอาการด้งกล็่าวิ จะต้องมีาร้บการตรวิจก้บจ้กษุแพิที่ย์ เพิื�อที่ี�จะ
ได้รบ้ การตรวิจตาแล็ะการร้กษาที่ี�ถ้ก้ ต้อง เพิื�อป็้องก้นการผู้ิดป็กติขั้อง
สีายตาในอนาคต
พญ.วรัฏฐา สุภาวุฒิกุล
จักษุแพทย์ เฉพาะทางโรคต้อหิน
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไข่ป�ญหา :

ศูนย์แม่และเด็ก

Mother&Child Center

เรื�องที� 2 : เป�นหนุ่มเป�นสาวก่อนวัย

Q : คุณุหมอคะ เด็กทีม่ ีภาวะเป็ นหนุ่มเป็ นสาวก่อนวัยมีอาการ
อย่างไร และจะส่งผู้ลอย่างไรบ้างคะ
A : หมีอขั้ออธีิบายก่อนนะคะวิ่า ภาวิะเป็็ นหนุ่มีเป็็ นสีาวิก่อนวิ้ยเป็็ น
สีภาวิะที่ี�เด็กเขั้้าสี้วิ่ ย้ รุ น่ เร็วิกวิ่าป็กติ โดยจะพิบในเด็กผู้้ห้ ญิิงมีากกวิ่า
เด็กผู้้ชี้ าย ซี่�งเด็กผู้้ห้ ญิิ งจะเขั้้าสี้่วิ้ยสีาวิเร็วิกวิ่าผู้้ชี้ าย 1-2 ป็ี แล็ะ
จะเริ�มีเขั้้าสี้่วิย้ สีาวิเมีื�ออายุ 8-13 ป็ี สี่วินเด็กผู้้ชี้ ายจะเขั้้าสี้่วิย้ หนุ่มี
เมีื� ออายุ �-14 ป็ี แต่หากในเด็กผู้้ห้ ญิิ งมีี การเป็ล็ี�ยนแป็ล็งขั้องเต้า
นมีก่อนอายุ 8 ป็ี หรือมีีป็ระจำาเดือนก่อนอายุ �-�.5 ป็ี แล็ะในเด็ก
ผู้้้ชี ายมีี ก ารขั้ยายต้วิ ขั้องอวิ้ย วิะเพิศีแล็ะล็้ก อ้ณ ฑ์ะ มีี ขั้ นห้วิ หน่ า วิ
เป็็ นสีิวิ มีีหนวิด กล็ิ�นต้วิ หรือเสีียงแตกก่อนอายุ � ป็ี จ้ดวิ่ามีีภาวิะ
เป็็ นหนุมี่ เป็็ นสีาวิก่อนวิ้ยค่ะ

ในภาวิะเป็็ นหนุ่มีเป็็ นสีาวิก่อนวิ้ยเด็กจะมีีการผู้ล็ิตฮอร์โมีนเร็วิกวิ่า
ป็กติ ที่ำาให้สีง้ กวิ่าเพิื�อนในวิ้ยเดียวิก้นแล็ะหยุดสี้งเร็วิ ซี่ง� อาจสี่งผู้ล็ให้
เตีย� เมีื�อเป็็ นผู้้ใ้ หญิ่ นอกจากนีใ� นเด็กผู้้ห้ ญิิงมีีสีรีระร่างกายภายนอก
เป็็ น สีาวิขั้ณะที่ี� จิ ต ใจย้ง เป็็ น เด็ ก ที่ำา ให้เ กิ ด ควิามีไมี่ สี อดคล็้อ งก้น
ระหวิ่างร่างกายแล็ะจิตใจ บางรายอาจมีีอารมีณ์แป็รป็รวินแล็ะรุนแรง
ขั้่น� รวิมีถ้่งเรื�องขั้องการด้แล็ป็ระจำาเดือนที่ำาให้ไมี่อยากไป็โรงเรียน
แล็ะในเด็ ก ผู้้้ชี ายฮอร์โ มีนเพิศีชีายสี้ง กวิ่ า ป็กติ อาจนำา ไป็สี้่ก ารมีี
พิฤติกรรมีก้าวิร้าวิ รุนแรง แล็ะมีีอารมีณ์ที่างเพิศีได้ ด้งน้น� คุณพิ่อคุณ
แมี่ควิรสี้งเกตการณ์เป็ล็ีย� นแป็ล็งขั้องล็้กอย่างใกล็้ชีดิ หากพิบวิ่าล็้กเขั้้าสี้่
วิ้ยหนุ่มีสีาวิเร็วิควิรป็ร่กษาแพิที่ย์เพิื�อตรวิจวิินิจฉ้ยรวิมีถ้่งร้กษาอย่าง
ถ้้กต้องนะคะ
พญ.นฤภร ต่อศิริสุข
กุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

• พิบในเด็กผู้้ห้ ญิิงมีากกวิ่าเด็กผู้้ชี้ าย

บริษ่ท โมื่เดอร์นิแมื่นิู จำากิ่ด
54 ซ.นวมินทร์ 26 แยก 1 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

H UA C H I E W Healthc are

9

: คุณหมอไข่ป�ญหา

คลินิกสูตินรีเวช

Obstetrics & Gynecology Clinic

เรื�องที� 3 : มะเร็งปากมดลูก

A : คุณุหมอคะ ดิฉีันมีประจำาเดือนนานเกิน � วัน ปั สสาวะเป็ น
เลือด ตกขาวมีสเี หลืองขุ่นและปริมาณุมากผู้ิดปกติ และมีอาการ
ขาบวมผู้ิดปกติ ดิฉีันกังวลว่าจะมีความเสี่ยงของโรคมะเร็งปาก
มดล้กหรือไม่คะ
B : โรคมีะเร็งป็ากมีดล็้ก เกิดจากการติดเชีือ� ไวิร้สี Human Papilloma
Virus หรือ HPV สีามีารถ้ติดต่อที่างเพิศีสี้มีพิ้นธี์ได้ สีามีารถ้เกิดได้กบ้
ผู้้ห้ ญิิ งทีุ่กคนที่้ง� ที่ี�เคยแล็ะไมี่เคยมีีเพิศีสี้มีพิ้นธี์ มี้กพิบในผู้้ห้ ญิิ งอายุ
30-55 ป็ี ซี่ง� ไวิร้สีชีนิดนีจ� ะใชี้เวิล็าป็ระมีาณ 5-10 ป็ี ในการเป็ล็ี�ยนเซีล็ล็์
ป็ากมีดล็้ก ให้ก ล็ายเป็็ น มีะเร็ง ป็ากมีดล็้ก โดยระยะเริ�มี แรกผู้้้ป็่ วิย
มี้กจะไมี่แสีดงอาการจนพิ้ฒนาไป็ถ้่งขั้้น� ร้ายแรง โดยจะมีีภาวิะนำา� หน้ก
ต้วิล็ด อ่อนเพิล็ีย ป็วิดเชีิงกรานแล็ะหล็้ง ขั้าบวิมี ที่้องผู้้ก ป็้ สีสีาวิะเป็็ น
เล็ือดหรือกล็้น� ป็้ สีสีาวิะไมี่หยุด ตกขั้าวิผู้ิดป็กติ แล็ะมีีเล็ือดออกที่าง
ชี่องคล็อด เชี่น ป็ระจำาเดือนมีานานผู้ิดป็กติ

มีะเร็งป็าดมีดล็้กเป็็ นมีะเร็งที่ี�สีามีารถ้ป็้องก้นได้ โดยหล็ีกเล็ี�ยงการมีี
เพิศีสี้มีพิ้นธี์ตง้� แต่อายุยง้ น้อยหรือเป็ล็ี�ยนค้่นอนหล็ายคน หล็ีกเล็ี�ยง
การสี้บบุหรี� นอกจากนี ย� ้งควิรฉี ดวิ้คซีีนเพิื� อสีร้างภ้มีิคุมี้ ก้นสีำาหร้บ
การต่อต้านเชีือ� HPV โดยเฉพิาะผู้้ห้ ญิิงที่ี�มีีอายุตง้� แต่ �-45 ป็ี รวิมีถ้่ง
ควิรตรวิจสีุขั้ภาพิแล็ะตรวิจเชี็คมีะเร็งป็ากมีดล็้กเป็็ นป็ระจำาทีุ่กป็ี
สีำาหร้บอาการที่ี�ถ้ามีมีาอาจมีีควิามีเป็็ นไป็ได้วิ่าคุณอาจมีีควิามีเสีี�ยง
เป็็ นโรคมีะเร็งป็ากมีดล็้ก จ่งขั้อแนะนำาให้มีาพิบแพิที่ย์ผู้ชี้ าำ นาญิการ
ที่ี�โรงพิยาบาล็ เพิื�อให้แพิที่ย์ตรวิจแล็ะวิินิจฉ้ยอย่างล็ะเอียดต่อไป็

อภินน
ั ทนาการ

ผศ.นพ.สุทธิชัย แซ่เฮ้ง
บริษ่ท แอป้คาร์ ฟาร์มื่าแลป้ (ป้ระเทศไทย) จำากิ่ด
เลขที� 103/61-62 หมู่ 4 ถนนราชพฤกษ์
ตําบลบางกร่าง อําเภอเมือง นนทบุรี 11000
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สูตินรีแพทย์เฉพาะทางมะเร็งวิทยานรีเวช
ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว

คุณหมอไข่ป�ญหา :

ศูนย์ทันตกรรม
Dental Center

เรื�องที� 4 : การฟอกสีฟน
� ด้วยเทคโนโลยี Zoom

Q : คุณุหมอครับ การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี Zoom คืออะไร
และภายหลังการฟอกสีฟันควรปฏิบตั ติ วั อย่างไรเพือ่ ป้ องกันฟั น
กลับมาเหลืองอีกครับ
A : การฟัอกสีีฟั้นด้วิยเที่คโนโล็ยี Zoom เป็็ นการฟัอกสีีฟั้นที่ี�ใชี้พิล็้งงาน
แสีงสีีฟัา้ ชีนิดเขั้้มีขั้้นมีากระตุน้ การที่ำางานขั้องนำา� ยาฟัอกสีีฟั้น โดยชี่วิย
กระตุน้ การแตกต้วิขั้องนำา� ยาฟัอกสีีฟั้น แล็ะเพิิ�มีป็ระสีิที่ธีิภาพิในการ
กำาจ้ดคราบสีีฟั้นให้มีีโมีเล็กุล็เล็็กล็ง ที่ำาให้ฟั้นมีีควิามีขั้าวิสีวิ่างขั้่น� 4-8
ระด้บ มีีควิามีป็ล็อดภ้ยไมี่มีีอน้ ตรายต่อโครงสีร้างขั้องฟั้ น แล็ะเป็็ นวิิธีี
ที่ี�ได้รบ้ ควิามีนิยมีมีากในป็้ จจุบน้ เนื�องจากเห็นผู้ล็ล็้พิธี์ที่น้ ที่ีโดยใชี้เวิล็า
เพิียง 1 ชี้�วิโมีง รวิมีที่้ง� ย้งสีามีารถ้ล็ดป็้ ญิหาอาการเสีียวิฟั้ นขั้ณะที่ำา

แล็ะหล็้งฟัอกสีีฟั้นกวิ่าวิิธีีฟัอกสีีฟั้นเดิมีๆ มีีควิามีป็ล็อดภ้ยสี้งภายใต้
การด้ แ ล็โดยที่้ น ตแพิที่ย์ผู้้ ชีาำ นาญิการ ภายหล็้ ง การฟัอกสีี ฟั้ น
ควิรงดหรือ หล็ี ก เล็ี� ย งการร้บ ป็ระที่านอาหารร้อ นจ้ด เย็ น จ้ด แล็ะ
เครื�องดื�มีที่ี�ที่าำ ให้เกิดคราบสีีบนฟั้ น เชี่น การดื�มีชีา กาแฟั ไวิน์แดง
นำา� อ้ดล็มี เป็็ นต้น รวิมีถ้่งการงดสี้บบุหรีอ� ย่างน้อย 1 สี้ป็ดาห์ ก็จะชี่วิย
ให้สีีฟั้นขั้าวิอย้ไ่ ด้นาน
ทพ.คงศักดิ� สถิรวิกรานต์

ทันตแพทย์
ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลหัวเฉียว

อภินน
ั ทนาการ

• ควิามีป็ล็อดภ้ยสี้งภายใต้การด้แล็โดยที่้นตแพิที่ย์ผู้ชี้ าำ นาญิการ

บริษ่ท แมื่คโครฟาร์แลบ จำากิ่ด
89 ซอย 20 แยก 4 ถนนพั ฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
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� งที� 5 : กินหวานเป�นเบาหวานจริงหรือ
เรือ

Q : คุณุหมอคะ ถ้ากินอาหารหรือขนมรสชาติหวานมากๆ จะมี
โอกาสเป็ นเบาหวานมัย� คะ
A : หมีอขั้อแนะนำา แบบนี ค� ่ ะ วิิ ถ้ี ชีี วิิ ต ที่ี� เ ร่ง รี บ ขั้องคนในป็้ จ จุบ้น
รวิมีถ้่งอาหารที่ี�เขั้้าถ้่งได้ง่ายแล็ะได้รบ้ ควิามีนิยมีโดยสี่วินใหญิ่ เชี่น
นำา� หวิาน ชีาไขั้่มีุก หรือขั้นมีต่างๆ มี้กเป็็ นอาหารที่ี�มีีสี่วินผู้สีมีขั้อง
นำา� ตาล็หรือคาร์โบไฮเดรตที่ีสี� ง้ เพิือ� จ้งใจผู้้บ้ ริโภคให้อยากซีือ� ร้บป็ระที่าน
ซี่ง� อาหารต่างๆ เหล็่านีล็� วิ้ นเป็็ นป็้จจ้ยเสีีย� งที่ี�ที่าำ ให้เกิดโรคเบาหวิานแล็ะ
โรคอ้วินได้ หมีอมีีคาำ แนะนำาเพิื�อล็ดการเกิดโรคเบาหวิานมีาฝึากก้นค่ะ

ศูนย์เบาหวาน
Diabetes Center

• ความเครี ย ด ที่ำา ให้ร่า งกายหล็้�ง ฮอร์โ มีนเคอร์ติ ซี อล็ไป็กระตุ้น
ให้รา่ งกายป็ล็่อยพิล็้งงานออกมีาในร้ป็แบบขั้องนำา� ตาล็ ด้งน้น� เมีื�อเรา
เครียดมีากๆ ระด้บนำา� ตาล็ในเล็ือดก็ย�ิงสี้งมีากขั้่น� น้�นเอง
• การออกกำาลังกาย ที่ี�พิอเหมีาะชี่วิยให้รา่ งกายตอบสีนองต่ออินซี้ล็นิ
ได้ดีขั้น่ � แล็ะชี่วิยให้ระด้บนำา� ตาล็อย้ใ่ นเกณฑ์์ป็กติ

• การรับประทานอาหาร การเล็ือกร้บป็ระที่านอาหารที่ี�ถ้ก้ ต้องแล็ะ
เหมีาะสีมีถ้ือเป็็ นสีิ�งสีำาค้ญิในการชี่วิยควิบคุมีระด้บนำา� ตาล็ในเล็ือด
ที่ี�เป็็ นป็้ จจ้ยเสีี�ยงที่ำาให้เกิดโรคเบาหวิาน ด้งน้น� จ่งควิรหล็ีกเล็ี�ยงอาหาร
รสีชีาติหวิาน หรืออาหารที่ี�มีีป็ริมีาณคาร์โบไฮเดรตสี้ง ได้แก่ แป็้ง ขั้้าวิ
แล็ะนำา� ตาล็ หรือร้บป็ระที่านแต่นอ้ ย
• เครื่องดืม่ แอลกอฮอล์และส้บบุหรี่ สี่งผู้ล็เสีียก้บสีุขั้ภาพิร่างกาย
โดยรวิมีแล็ะที่ำาให้ตบ้ ที่ำางานหน้กแล็ะเกิดการสีะสีมีขั้องไขั้มี้นในต้บ
หรือที่ี�เราเรียกวิ่า ภาวิะไขั้มี้นพิอกต้บ (Fatty liver) ซี่ง� เป็็ นป็้ จจ้ยหน่ง� ที่ี�
ที่ำาให้รา่ งกายเกิดการดือ� ต่ออินซี้ล็นิ สี่งผู้ล็ให้ระด้บนำา� ตาล็ในเล็ือดสี้งขั้่น�
อภินน
ั ทนาการ

พญ.ฟ�ารุ่ง ภูษาทอง
บริษ่ท ไบโอฟาร์มื่ เคมื่ิค่ลส์ จำากิ่ด

ชั�น 7 อาคารไบโอเฮ้าส์ เลขที� 55 ซอยสุขุมวิท 39 (ซอยพร้อมพงษ์)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

12

การป็ร้บเป็ล็ี�ยนพิฤติกรรมีในชีีวิิตป็ระจำาวิ้น โดยเฉพิาะการควิบคุมี
ป็ริมีาณนำา� ตาล็จากการเล็ือกร้บป็ระที่านอาหารที่ี�เหมีาะสีมี การควิบคุมี
นำา� หน้ก แล็ะการออกกำาล็้งกายสีมีำ�าเสีมีอ ไมี่เพิียงแต่ชีวิ่ ยล็ดป็้ จจ้ยเสีีย� ง
การเกิดโรคเบาหวิานย้งชี่วิยป็้องก้นการเกิดโรคร้ายอื�นๆ ได้อีกด้วิยค่ะ

HUA CH IE W H ea lthca re

อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว

สุข่ภาพดีเริม
� ต้นที�ตัวเรา :

การจัดบ้านช่วง
WFH เพ่� อลดความื่
เสี�ยงของกิารเกิิดโรค
ออฟฟ�ศซินิโดรมื่

ก

าร Work From Home อาจไมี่ใชี่ป็้ญิหาในที่างป็ฏิิบต้ ิ เพิราะยุคนี �
ใครๆ ก็มีีอินเตอร์เน็ตใชี้งานได้ที่กุ ที่ี�ที่กุ เวิล็าอย้แ่ ล็้วิ แต่ป็้ญิหา
ขั้องหล็ายๆ คน คือ เบื�อที่ี� ตอ้ งอย้่แต่บา้ น เวิล็าที่ำางานป็กติจะได้
ไป็ออฟัฟัิ ศี พิบป็ะเพิื�อน ได้พิด้ คุยก้นสีนุกสีนาน แต่ตอนนีก� ล็้บต้องมีา
น้�งที่ำางานอย้่คนเดียวิในห้องเงียบๆ ฉะน้น� บที่ควิามีนีจ� ะพิาคุณหา
ที่างออกก้นวิ่า จะที่ำาอย่างไรให้ Work From Home ได้แบบผู้่อนคล็าย
แล็ะถ้้กตามีหล็้กสีรีระวิิที่ยา เพิื�อสีร้างบรรยากาศีให้เอือ� ต่อการที่ำางาน
• ควรเล่อกิเกิ้าอี�ขนิาดใหญ่นิ่�งสบาย

ควิรเป็็ นเก้าอีแ� บบที่ี�ใชี้ในสีำาน้กงาน เพิราะเบาะแล็ะพิน้กพิิงจะนุ่มี
น้�งสีบาย สีามีารถ้ป็ร้บระด้บให้เหมีาะสีมีได้ แต่ถ้า้ หากพิืน� ห้องเป็็ น

พิืน� ป็าร์เก้ ไมี่สีามีารถ้ใชี้เก้าอีแ� บบล็้อเล็ื�อนได้ ก็ให้ใชี้เก้าอีขั้� นาดใหญิ่
แล็้วิเอาเบาะรองน้�งนิ�มีๆ มีาวิางไวิ้แที่นได้
• หลีกิเลี�ยงกิารใชั่้โต้๊ะเต้ี�ยนิ่�งทำางานิกิ่บพ่� นิ

เพิราะถ้้าใชี้โต๊ะเตีย� น้�งที่ำางานก้บพิืน� คุณจะต้องน้�งที่่าขั้้ดสีมีาธีิที่าำ ให้
เจ็บเขั้่าได้ นอกจากนีจ� ะเมีื�อยง่าย ที่ำาให้หงุดหงิดง่าย เบื�อง่ายไป็ด้วิย
ที่างที่ี�ดีควิรน้�งโต๊ะแล็ะเก้าอีแ� บบป็กติจะดีกวิ่า ควิรเล็ือกให้เหมีาะ
สีมีก้บขั้นาดขั้องพิืน� ที่ี�แล็ะการใชี้งาน เชี่น งานไหนที่ี�มีีเอกสีารเยอะ
ควิรมีีล็ิน� ชี้กเก็บเอกสีาร แล็ะมีีพิืน� ที่ี�มีากพิอให้วิางเอกสีารบนโต๊ะ
แต่ถ้า้ หากใครที่ี�อย้ค่ อนโด พิืน� ที่ี�ไมี่มีาก ก็สีามีารถ้ป็ร้บใชี้โต๊ะที่ำางาน
ก้บโต๊ะเครื�องแป็้งร่วิมีก้น เพิียงแค่จด้ การขั้องบนโต๊ะให้เป็็ นระเบียบ
เพิื�อสีะดวิกในการที่ำางาน
• โคมื่ไฟชั่่วยถนิอมื่สายต้า

การมีีโคมีไฟัวิางไวิ้บนโต๊ะชี่วิยถ้นอมีสีายตาเวิล็าที่ำางานกล็างคืนได้
ซี่ง� การเล็ือกไฟัไมี่ควิรเล็ือกไฟัที่ี�มีีแสีงสีีเหล็ือง (Warm White) หรือขั้าวิ
(Cool White) มีากจนเกินไป็ โดยแสีงที่ี�เหมีาะสีมีก้บการอ่านหน้งสีือ
คือแสีงขั้าวิธีรรมีชีาติ (Natural White) แล็ะหล็อดไฟัที่ี�ใชี้ควิรเป็็ น
หล็อด LED เพิราะไมี่ มีี ร ้ง สีี อิ น ฟัราเรดที่ี� เ ป็็ น อ้น ตรายต่ อ มีนุษ ย์
ควิรวิางบริเวิณด้านขั้้างเยือ� งมีาที่างด้านหน้าขั้องโต๊ะเพิื�อล็ดการเกิด
เงาขั้ณะใชี้งาน
• กิระถางใส่ต้้นิไมื่้ขนิาดเล็กิ

ต้น ไมี้ขั้ นาดเล็็ก สีี เ ขั้ี ย วิคื อ ไอเที่มีสีำา ค้ญิ ในการตกแต่ง โต๊ ะ ที่ำา งาน
เพิราะจะชี่วิยผู้่อนคล็ายสีายตา หล็้งจากใชี้สีายตาในการที่ำางานเป็็ น
เวิล็านาน ล็ดอาการป็วิดกระบอกตา
H UA C H I E W Healthc are
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อาหารสําหรับ
ผู้ป�วย..โรคหลอด
เล่อดสมื่อง

ผู้้้

ที่ี�เป็็ นโรคหล็อดเล็ือดสีมีองมีีควิามีเสีี�ยงที่ี�จะเกิดขั้่น� ซีำา� ได้ หาก
ขั้าดการป็้องก้นแล็ะการป็ร้บเป็ล็ี�ยนวิิถ้ีการดำาเนินชีีวิิต ได้แก่
การออกกำาล็้งกาย การร้กษานำา� หน้กต้วิให้อย้ใ่ นเกณฑ์์มีาตรฐาน
หล็ีกเล็ี�ยงบุหรี�แล็ะเครื�องดื�มีแอล็กอฮอล็์ แล็ะการร้บป็ระที่านอาหารที่ี�
เหมีาะสีมี ด้งน้น� อาหารที่ี�เหมีาะสีมีสีำาหร้บผู้้ป็้ ่ วิยโรคหล็อดเล็ือดสีมีอง
มีีดง้ นี �
• ธััญพืชต่างๆ เล็ือกร้บป็ระที่านธี้ญิพิืชีไมี่ขั้ด้ สีี เชี่น ขั้้าวิกล็้อง ขั้้าวิโอ๊ต
ขั้้าวิซี้อมีมีือ ขั้้าวิหอมีนิล็ แล็ะสีามีารถ้เพิิ�มีพิืชีตระก้ล็ถ้้�วิ เชี่น ถ้้�วิเขั้ียวิ
ถ้้�วิแดง ซี่ง� สีามีารถ้หุงผู้สีมีก้บขั้้าวิได้เล็ย หรือจะร้บป็ระที่านเป็็ นอาหาร
วิ่าง เชี่น เมี็ดมีะมี่วิงหิมีพิานต์ ถ้้�วิอ้ล็มีอนด์อบ ถ้้�วิพิิตาชีิโอ ป็ระมีาณ
2 ชี้อนโต๊ะ/คร้ง�
อภินน
ั ทนาการ
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• ผู้ักหลากสี ร้บป็ระที่านผู้้กในมีือ� อาหาร 1-2 ที่้พิพิี/มีือ� เชี่น มีะเขั้ือเที่ศี
บล็็อกโคล็ี แครอที่ ผู้้กโขั้มี ผู้้กกาด เป็็ นต้น แล็ะเพิื�อให้เกิ ดควิามี
หล็ากล็ายขั้องเมีน้ผู้ก้ สีามีารถ้ป็รุงป็ระกอบอาหารป็ระเภที่ผู้้ด แกง ต้มี
น่ง� ตุน๋ หรือร้บป็ระที่านสีดได้
• ผู้ลไม้ต่างๆ เล็ือกร้บป็ระที่านผู้ล็ไมี้ในทีุ่กมีือ� อาหารแล็ะควิรเล็ือก
ผู้ล็ไมี้ชีนิดที่ี�ไมี่หวิานมีาก เชี่น ฝึร้�ง แอป็เป็ิ �ล็ ชีมีพิ้่ เป็็ นต้น สี้ดสี่วินที่ี�
แนะนำาคือ 1 ผู้ล็เล็็ก/มีือ�
• เนื�อสั ตว์ เล็ือกร้บป็ระที่านเนือ� สี้ตวิ์ที่�ีไมี่ติดมี้น เชี่น ป็ล็า เนือ� ไก่
ไขั้่ โดยเน้นเนือ� ป็ล็าเป็็ นหล็้กในแต่ล็ะมีือ� หล็ีกเล็ี�ยง การร้บป็ระที่าน
เนือ� สี้ตวิ์ตดิ มี้น เนือ� สี้ตวิ์ที่�ีผู้า่ นการแป็รร้ป็ เชี่น หมี้สีามีชี้น� เครือ� งในสี้ตวิ์
แฮมี กุนเชีียง หมี้ยอ ล็้กชีิน� เป็็ นต้น

• ร้บป็ระที่านธี้ญิพิืชีไมี่ขั้ด้ สีี

• ร้บป็ระที่านผู้้กแล็ะผู้ล็ไมี้หล็ากสีี

อภินน
ั ทนาการ

บริษ่ท ไทยโอซูกิ้า จำากิ่ด

บริษ่ท อาร์เอ็กิซ์ จำากิ่ด

ชั�น 15 ห้อง 1501-1502 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ 323
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

93/90 ซอยประชานุกูล 2 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงบางซื�อ เขตบางซื�อ กรุงเทพฯ 10800
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• ไขมัน ควิรเล็ือกใชี้ไขั้มี้นที่ี�ดีในการป็รุ งป็ระกอบอาหาร เชี่น นำา� มี้น
มีะกอก นำา� มี้นรำาขั้้าวิ นำา� มี้นเมีล็็ดชีา นำา� มี้นถ้้�วิเหล็ือง หล็ีกเล็ี�ยงไขั้มี้น
ที่ี�มีาจากสี้ตวิ์แล็ะไขั้มี้นอิ�มีต้วิ เชี่น นำา� มี้นหมี้ เนย นำา� มี้นป็าล็์มี นำา� มี้น
มีะพิร้าวิ กะที่ิ เป็็ นต้น

• ร้บป็ระที่านเนือ� สี้ตวิ์ที่�ีไมี่ติดมี้น

• ใชี้ไขั้มี้นดีในการป็รุงอาหาร

• หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด ขั้นมีหวิาน เครื�องดื�มีนำา� หวิาน
แล็ะอาหารที่ี�มีีโซีเดียมีสี้ง เชี่น เกล็ือ นำา� ป็ล็า ซีุป็ก้อน อาหารก่ง� สีำาเร็จร้ป็
อาหารแชี่แขั้็ง อาหารหมี้กดอง เป็็ นต้น
ในกรณีที่�ีผู้ป็้ ่ วิยมีีภาวิะกล็ืนล็ำาบากอาจจะต้องเล็ือกอาหารที่ี�มีีกากน้อย
อาหารที่ี�มีีล็ก้ ษณะนิ�มีๆ หรือด้ดแป็ล็งอาหารให้เหมีาะสีมี เชี่น โจ๊กบด
ขั้้นๆ ซีุป็ขั้้น ไขั้่ตนุ๋ เป็็ นต้น
อภินน
ั ทนาการ

ต้่วอย่างอาหาร : ซุป้ฟ�กิทองบด

เครื่องปรุ ง
1. ฟั้ กที่องน่ง� ยีล็ะเอียด
2. นำา� สีต๊อค
3. นำา� มี้นรำาขั้้าวิ
4. หอมีใหญิ่สีบ้
5. นมีจืดไขั้มี้นตำ�า
6. เกล็ือป็่ น

1
1
1
2
1

ถ้้วิยตวิง
ถ้้วิยตวิง
ชี้อนโต๊ะ
ชี้อนโต๊ะ
ถ้้วิย
เล็็กน้อย

วิธัีทาำ
1. ค่อยๆ เที่นำา� สีต๊อคล็งในเนือ� ฟั้ กที่องยี คนให้กระจายต้วิ
2. ต้ง� กระที่ะผู้้ดหอมีห้วิใหญิ่กบ้ นำา� มี้นจนห้วิหอมีสีุกใสี แล็้วินำาฟั้ กที่อง
ที่ี�เตรียมีไวิ้ใสี่ล็งไป็
3. คนให้เป็็ นเนือ� เดียวิก้น (ป็ร้บระด้บไฟัให้เดือดรุมีๆ หากไฟัร้อนจ้ดเกิน
ไป็ซีุป็จะเดือดจนล็้นหมี้อได้) เคี�ยวิสี้ก 2-3 นาที่ี ใสี่นมีจืดไขั้มี้นตำ�า
4. ป็รุงรสีด้วิยเกล็ือ ชีิมีรสีตามีชีอบ ต้กใสี่จานเตรียมีต้กเสีิรฟั์ ได้เล็ย

อภินน
ั ทนาการ

บริษ่ท ชั่ินิ เมื่ดิคอล จำากิ่ด

บริษ่ท ฟาร์มื่าแลนิด์ (1982) จำากิ่ด

63/641 หมู่ท�ี 7 ตําบลบางรักพั ฒนา
อําเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

56 ซอยสุภาพงษ์ 1 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

H UA C H I E W Healthc are
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กิิจกรรมเนื่่�องในสััปดาห์์ต้้อหิินโลก

จััดงานก้้าวแรกของ.. คุุณแม่่มืือใหม่่

ศููนย์์จัักษุุ โรงพยาบาลหััวเฉีียว จััดกิิจกรรมเนื่่�องในสััปดาห์์
ต้้อหิินโลก (World Glaucoma Week) ภายในงานมีีการจััด
นิิทรรศการให้้ความรู้้ เ� กี่่�ยวกัับต้้อหิินและโรคทางตา และกิิจกรรม
อื่่�นๆ อีีกมากมาย โดยมีี น.อ.นายแพทย์์ภาณุุ รััตน์์ ธัั ญญสิิริิ
(กลาง) ผู้้�อำ�ำ นวยการด้้า นการแพทย์์โ รงพยาบาลหััวเฉีี ย ว  เป็็ น
ประธานเปิิ ดงาน พร้้อ มทีี มจัั กษุุ แ พทย์์ผู้้�ชำ�ำ นาญการ ได้้แ ก่่
พญ.พวงเพชร นาคะพงศ์์ จัักษุุแพทย์์เฉพาะทางจอประสาทตา
และน้ำำ�วุ้้�
� นตา พญ.ชมพููนุุ ท  ภููมิิ รัั ต นประพิิ ณ  จัักษุุ แ พทย์์
เฉพาะทางโรคต้้อ หิิ น พญ.วรัั ฏ ฐา สุุ ภ าวุุ ฒิิ กุุ ล  จัักษุุ แ พทย์์
เฉพาะทางโรคต้้อหิิน

ศููนย์์แม่่และเด็็ก โรงพยาบาลหััวเฉีียว จััดงานเสวนาสำำ�หรัับ
คุุ ณ แม่่ ตั้้� ง ครรภ์์ เรื่่�อง “ก้้ า วแรกของคุุ ณ แม่่ มืื อ ใหม่่ ” โดย
ทีี ม แพทย์์ ผู้้�ชำ�ำ นาญการโรงพยาบาลหััวเฉีี ย วเป็็ นวิิ ท ยากร
ได้้แก่่ พญ.เนตรนิิภา พรหมนารท สููติินรีีแพทย์์ พญ.จริินทรณ์์
วงศ์์ภ ากร กุุมารแพทย์์เฉพาะทางทารกแรกเกิิ ดและปริิกำ�ำ เนิิด
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้คุุ ณ พ่่ อ และคุุ ณ แม่่ มีี ค วามรู้้ �ใ นการเสริิ มสร้ ้า ง
พััฒนาการของลููกน้้อยตั้้ง� แต่่ในครรภ์์ และการดููแลคุุณแม่่ทั้ง้� ก่่อน
ระหว่่ า ง และหลัังคลอด พร้้อ มพาทััวร์์ห้ ้อ งคลอดเพื่่� อ เตรีี ย ม
ความพร้้อมในการต้้อนรัับเจ้้าตััวน้้อย

HUA CHIE W H e a lthca re

ภาพข่่าวกิิจกิรรม :

ผู้มื่ีจิต้กิุศล มื่อบเงินิบริจาค

กิิจกิรรมื่บริจาคโลหิต้ ดวงต้า และอว่ยวะ

นางมาลี ถิรนั นท์รุ่งเรื อง (ที่ี� 4 จากขั้วิา) พร้ อมครอบครั ว
มอบเงินบริจาคจำานวน 2 แสนบาท ให้กบ้ โรงพิยาบาล็ห้วิเฉียวิ
โรงพิยาบาล็เอกชีนเพิื� อ สี้ง คมี ในสี้ง ก้ด มี้ล็ นิ ธีิ ป็่ อเต็ ก ต่�ง เพิื� อ
สีมีที่บทีุ่นจ้ดซีือ� ครุ ภณ
้ ฑ์์ที่างการแพิที่ย์แล็ะชี่วิยเหล็ือผู้้ป็้ ่ วิย โดยมีี
นางอรอานันท์ อนันต์ธันพัชร (ที่ี� 3 จากซี้าย) ผู้้อ้ าำ นวิยการฝึ่ าย
สีื�อสีารองค์กรฯ พญ.อนัญญา เมืองงามสมบ้รณุ์ (ที่ี� 4 จากซี้าย)
อายุรแพิที่ย์ แล็ะ น.ส.รัชดา ธัำารงเทพพิทกั ษ์ (ซี้ายสีุด) ผู้้จ้ ด้ การ
สีำาน้กงานผู้้อ้ าำ นวิยการ ผู้้ร้ บ้ มีอบเงินแล็ะให้การต้อนร้บ

โรงพยาบาลหัวเฉีียว ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพิื�อเป็็ นการล็ดวิิกฤตสีภาวิะ
ขั้าดแคล็นโล็หิต โดยมีีผู้บ้ ริหาร แพิที่ย์ พิยาบาล็ เจ้าหน้าที่ี� แล็ะ
ป็ระชีาชีนผู้้มี้ ีจิตกุศีล็เขั้้าร่วิมีบริจาคก้นอย่างค้บค้�ง

อภินน
ั ทนาการ

บริษ่ท วี.แอนิด์.วี.กิรุงเทพฯ จำากิ่ด
เลขที� 14 ซอยงามวงศ์วาน 8 ถนนงามวงศ์วาน
บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
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เยี�ยมื่ชั่มื่ความื่กิ้าวหนิ้าของ รพ.ห่วเฉัียว
โรงพยาบาลหัวเฉีียวขอขอบพระคุณุผู้้้ที่มีจิตศูรัทธัาในการ
ร่วมบริจาคอาหารและอุปกรณุ์ทางการแพทย์ เพื่อมอบให้
กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โดยมีีรายนามีผู้้บ้ ริจาค ด้งนี �

คุณุอรุ ณุชัย ศูิริมหาชัย (ที่ี� � จากขั้วิา) ป็ระธีานกรรมีการมี้ล็นิธีิ
มีิตรภาพิสีามี้คคี (ที่่งเซีียเซีี�ยงต่ง� ) พิร้อมีคณะ เยี่ยมชมความ
ก้าวหน้าและเครือ่ งมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลหัวเฉีียว
โรงพิยาบาล็เอกชีนเพิื� อ สี้ง คมีในสี้ง ก้ด มี้ล็ นิ ธีิ ป็่ อเต็ ก ต่�ง โดยมีี
คุณุประภัสสร รุ จิรากรสกุล (กล็าง) ป็ระธีานเจ้าหน้าที่ี�บริหาร
น.อ.นายแพทย์ภาณุุรัตน์ ธััญญสิริ (ที่ี� � จากซี้าย) ผู้้อ้ าำ นวิยการ
ด้านการแพิที่ย์ แล็ะคณะผู้้บ้ ริหาร โรงพิยาบาล็ห้วิเฉี ยวิ ให้การ
ต้อนร้บ
อภินน
ั ทนาการ

บริษ่ทเกิร๊ต้ อีสเทอร์นิ ดร่กิ
� จำากิ่ด
เลขที� ชั�น 18 อาคารไทยวา 1 21/52-54
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
18
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• คุณุสำาเริง มน้ญผู้ล บริจาคหน้ากากป็้องก้น (Face Shield)
จำานวิน 50 ชีิน� หน้ากากอนามี้ย (Surgical Mask) จำานวิน 1,000
ชีิน� หน้ากากอนามี้ยชีนิด N95 จำานวิน 240 ชีิน�

ภาพข่่าวกิิจกรรม :

ธารน้ำำ��ใจ ในช่่วงสถานการณ์์ COVID – 19

• คุุณชาญกิิจ วิิทยาวรากรณ์์ ประธานกรรมการ บริิษััท ไทยยิินตััน
จำำ�กััด บริิจาคยาสีีฟัันชนิิดน้ำำ� จำ
� �ำ นวน 600 ขวด

• บริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จํํากััด (มหาชน) บริิจาคเครื่่อ� งวััดอุุณหภููมิิ
แบบถืือ จำำ�นวน 40 เครื่่อ� ง แอลกอฮอล์์ ขนาด 5 ลิิตร จำำ�นวน 2,000
แกลอน น้ำำ�ดื่่
� �ม ขนาด 350 มิิลลิลิิ ติ ร จำำ�นวน 4,800 ขวด

• มููลนิิธิิป่่อเต็็กตึ๊๊�ง ส่่งมอบอาหารกล่่อง น้ำำ�ดื่่
� �ม และผลไม้้
จากครััวแม่่ป้อ้ ม จำำ�นวน 200 ชุุด

• ครอบครััวโอภาสวงศ์์ และ ร้้านหมููเผ็็ช
บริิจาคอาหาร จำำ�นวน 100 กล่่อง
H UA C H I E W Healthc are
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ธารน้ำำ��ใจ ในช่่วงสถานการณ์์ COVID – 19

20

• The Pizza Company สาขาพลัับพลาไชย
บริิจาคพิิซซ่า่  จำำ�นวน 60 ถาด

• ธนาคารกรุุ งเทพ สาขาพลัับพลาไชย
บริิจาคน้ำำ�ดื่่
� �ม จำ�ำ นวน 30 แพ็็ค

• สนามแบดมิินตััน พรหมลิิขิติ
บริิจาคไก่่ย่า่ งพรหมลิิขิิต จำำ�นวน 60 กล่่อง

• บริิษััท บิ๊๊�กเว็็สท์์ เอ็็นเตอร์์ไพรส์์ จำ�กั
ำ ัด
บริิจาคข้้าวกล่่อง จำำ�นวน 100 กล่่อง

HUA CH IE W H ea lthca re

ภาพข่่าวกิิจกรรม :

ธารน้ำำ��ใจ ในช่่วงสถานการณ์์ COVID – 19

• ดร.กนกวรรณ ว่่องวััฒนะสิิน นายกสมาคมศิิษย์์เซนต์์โยเซฟ
ในพระบรมราชิินููปถััมภ์ พร้
์ อ้ มคณะ บริิจาคเครื่่อ� งช่่วยฟัั งปอดและ
หััวใจแบบไร้้สาย จำำ�นวน 5 เครื่่อ� ง เอธิิลแอลกอฮอล์์ ขนาด 20 ลิิตร
จำำ�นวน 5 แกลอน ชุุด PPE Coverall Reusable จำำ�นวน 20 ชุุด
หน้้ากาก N95 จำำ�นวน 120 ชิ้้�น

• บริิษััท ปลููกผัักเพราะรัักแม่่ จำ�กั
ำ ัด (โอ้้กะจู๋๋�)
บริิจาคสลััด จำำ�นวน  200  กล่่อง

โรงพยาบาลหััวเฉีียว ขอขอบพระคุุณทุกุ ท่่าน มา ณ ที่่�นี้้�
ขอกุุศลผลบุุญจงบัังเกิิดกัับท่่านและครอบครััวให้้มีคี วามสุุข
ความเจริิญ และสุุขภาพร่่างกายแข็็งแรงตลอดไป

H UA C H I E W Healthc are
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เกมปริศนา..
จ่บคู่พาเพลินิ

สี

วิ้สี ดี ค่ะ จากการอ่ า น Hua Chiew Healthcare ฉบ้บ นี �
ขั้อเชีิญิทีุ่กที่่านร่วิมีสีนุกก้บการเล็่นเกมีป็ริศีนาจ้บค้่พิาเพิล็ิน
โดยจ้บค้ขั้่ อ้ ควิามีเพิื�อล็ุน้ ร้บขั้องรางวิ้ล็ก้นนะคะ วิิธีีการเล็่นเกมี คือ
เติมีอาการต่างๆ จากต้วิอ้กษร A-H ภายในชี่องวิ่างตามีขั้้อควิามี
ชีื�อศี้นย์บริการขั้องโรงพิยาบาล็ห้วิเฉียวิ ซี่�งมีีที่ง้� หมีด � ขั้้อ มีาเริ�มี
เล็่นก้นเล็ยค่ะ

Line Official

FB Fanpage

วิธัีการส่งคำาตอบ
1. กด “เพิม่ เพือ่ นของโรงพยาบาลหัวเฉีียว” โดยมีี 2 ชี่องที่างด้งนี �

Huachiew Hospital

@huachiewhospital

2. ถ้่ายภาพิคำาตอบแล็้วิสี่งมีาผู้่านชี่องที่างการติดต่อขั้องโรงพิยาบาล็
ภายในวิ้นที่ี� 10 พิฤศีจิกายน 2564
3. ป็ระกาศีผู้ล็ภายในวิ้นที่ี� 15 พิฤศีจิกายน 2564 ผู้่านชี่องที่าง
Facebook Fanpage แล็ะ Line Official
D-nee Organic Set
รีบส่งคำาต้อบกิ่นิเข้ามื่านิะคะ
มื่าร่วมื่ลุ้นิร่บ..

• เซ้ำ็ตของขวัญ จาก D-nee Organic
จำานวน 10 รางวัล
22
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ศูนย์หวั ใจและหลอดเลือด

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์กระดูกและข้อ

ศูนย์แม่และเด็ก

ศูนย์หลอดเลือดสมอง

ศูนย์ทน
ั ตกรรม

ศูนย์จก
ั ษุ

A.
A อาการขั้องนิ�วิในถุ้งนำา� ดี คือ ป็วิดบริเวิณชีายโครงขั้วิา ป็วิดใต้ล็ิน� ป็ี�
คล็ืน� ไสี้ อาเจียน ดีซีา่ น ต้วิ - ตาเหล็ือง ที่้องอืด แน่นที่้อง หน่ง� ในวิิธีีรก้ ษา
คือ การผู้่าต้ดผู้่านกล็้อง
B ป็้ สีสีาวิะเป็็ นฟัอง แสีบขั้้ด มีีอาการบวิมีที่ี�ขั้า เที่้าแล็ะหน้งตา คล็ื�นไสี้
B.
อ่อนเพิล็ีย เหนื� อยง่าย อาเจี ยน ควิามีด้นโล็หิตสี้ง ป็วิดหล็้งหรือ
ป็วิดเอวิ เป็็ นสี้ญิญิาณเตือนขั้องโรคไต
C.
่ สีาวิก่อนวิ้ย คือ เริมี� มีีขั้นที่ี�รก้ แร้ มีีสีวิิ หน้ามี้น มีีกล็ิ�นต้วิ
C ภาวิะเป็็ นหนุมี
เสีียงแตก สีะโพิกผู้าย สี่วินสี้งเพิิ�มีขั้่น� เร็วิกวิ่าป็กติ ควิามีเป็ล็ี�ยนแป็ล็ง
ที่างสีรีระก่อนวิ้ยอ้นควิร
D เสีียการที่รงต้วิ มีองเห็นภาพิซี้อน ชีาอ่อนแรงที่ี�ใบหน้าซีีกใดซีีกหน่�ง
D.
อาการขั้องโรคหล็อดเล็ือดสีมีอง
E ป็วิดบวิมีเป็็ นหนอง เหงือกอ้กเสีบ ป็วิดมีากแบบไมี่สีามีารถ้ระบุได้วิา่
E.
ป็วิดฟั้ นซีี�ใด ฟั้ นใกล็้เคียงอาจถ้้กด้นจนที่ำาให้ฟั้น โยกหรื อ ห้ก ได้ คื อ
อาการขั้องฟั้ นคุด
F.F ระคายเคืองตา ตาพิล็่ามี้วิ นำา� ตาไหล็ ป็วิดตา มีีขั้ีต� าเป็็ นเมีือกเหนียวิ
เป็็ นภาวิะขั้องตาแห้ง
G สี้ญิญิาณเตือนโรคห้วิใจ ได้แก่ เจ็บแน่นหน้าอก ใจสี้�น หอบ เหนื�อยง่าย
G.
ผู้ิดป็กติ
H การอ้กเสีบขั้องเอ็นกล็้ามีเนือ� มีีอาการบวิมีแดง บางคร้ง� อาจร้ สี้ ก่ อุน
H.
่ ๆ
มีีกอ้ นบวิมีน้นตามีเอ็นกล็้ามีเนือ� ฟักชีำา� ใชี้การเคล็ื�อนไหวิเอ็นกล็้ามี
เนือ� ได้ล็าำ บาก

กิระแสนํ�าใจ :

คณะกรรมการของจุลสาร Healthcare
คณุะทีป่ ร๊กษา :
• คุณป็ระภ้สีสีร รุจริ ากรสีกุล็
• น.อ.นายแพิที่ย์ภาณุรต้ น์ ธี้ญิญิสีิริ
• นพิ.พิงษ์สีน้ ติ� ล็ีสี� มี้ พิ้นธี์
• นพิ.สีุชีาติ ฉายเพิิมี� ศี้กดิ�
• นพิ.สีุรพิงษ์ วิรสีุวิรรณร้กษ์
• นพิ.ไพิโรจน์ ชี้ยกิตติศีล็ิ ป็์
• พิญิ.เนตรนิภา พิรหมีนารที่
• ที่พิญิ.วิ้ชีรี สี้ตตะรุจาวิงษ์

ป็ระธีานเจ้าหน้าที่ีบ� ริหาร
ผู้้อ้ าำ นวิยการด้านการแพิที่ย์
ผู้้อ้ าำ นวิยการฝึ่ ายคุณภาพิ
แพิที่ย์หวิ้ หน้าแผู้นกศี้ล็ยกรรมีกระด้กแล็ะขั้้อ
แพิที่ย์หวิ้ หน้าแผู้นกอายุรกรรมี
แพิที่ย์หวิ้ หน้าแผู้นกศี้ล็ยกรรมี
แพิที่ย์หวิ้ หน้าแผู้นกสี้ตนิ รีเวิชี
แพิที่ย์หวิ้ หน้าแผู้นกที่้นตกรรมี

เจ้าของ : โรงพิยาบาล็ห้วิเฉียวิ

กระแสนํ�าใจ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ประจําเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564
1. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป�วยรายได้น้อย

ผู้้ป็้ ่ วิยนอก (OPD)
ผู้้ป็้ ่ วิยใน (IPD)

=
=

482 คร้ง�
607 วิ้นนอน

1,082,036.50 บาที่
1,�13,04�.48 บาที่

=

3�0 ราย

2,8�5,558.�1 บาที่

=

1�3 คร้ง�

414,���.83 บาที่

= 12,551 คร้ง�

8,8��,825.00 บาที่

=
1�� คร้ง�
= 14,375 คร้ง�

6�5,4��.12 บาที่
1�,���,�2�.�� บาท

2. ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป�วยใน

3. เงินช่วยเหลือค่ายา ส่วนเกินสิทธิประกันสังคม
4. เงินช่วยเหลือค่าฟอกเลือด ส่วนเกินสิทธิ

บรรณุาธัิการ : พิญิ.วิิไล็ร้ตน์ หล็้ามีาชีน แพิที่ย์หวิ้ หน้าแผู้นกกุมีารเวิชี
ผู้้จ้ ดั การ : คุณอรอาน้นที่์ อน้นต์ธีรพิ้ชีร ผู้้อ้ าำ นวิยการฝึ่ ายสีือ� สีารองค์กรแล็ะการตล็าด
กองบรรณุาธัิการ :
• คุณพิจนีย ์ พิุที่ธีเจริญิ
• คุณพิิมีพิ์ผู้กา คงคาน้อย
• คุณอ้ญิธีิกา รอดวิิมีตุ
• คุณสีุป็รียา สีุขั้เกษมี
• คุณภิญิญิดาพิ้ชีญิ์ โฆษิตธีนากุล็วิ้ฒน์

พิยาบาล็ห้วิหน้าแผู้นกหอผู้้ป็้ ่ วิยชี้น� 20 ES
พิยาบาล็ป็ระจำาการหอผู้้ป็้ ่ วิยชี้น� 15 ES
ห้วิหน้าแผู้นกเวิชีศีาสีตร์ฟัื�นฟั้ฯ
ห้วิหน้าแผู้นกโภชีนบำาบ้ด
ห้วิหน้าหน่วิยป็ระชีาสี้มีพิ้นธี์

กราฟฟิ ก/ถ่ายภาพ :
• คุณไพิรวิ้ล็ย์ วิิจติ รเชีือ�
• คุณเที่พิฤที่ธีิ� แขั้็งขั้ย้น

ห้วิหน้าแผู้นกศีิล็ป็กรรมี
เจ้าหน้าที่ีศี� ล็ิ ป็กรรมี

ฝ่ ายโฆษณุา : ภญิ.สีมีจิตต์ กาญิจนพิงศี์กล็ุ เภสี้ชีกรอาวิุโสี
ฝ่ ายสมาชิก : คุณพิรพิรรณ สีุขั้ภ้ตาน้นที่์ เจ้าหน้าที่ีธี� รุ การ
ติดต่อ : ฝึ่ ายสีือ� สีารองค์กรแล็ะการตล็าด โรงพิยาบาล็ห้วิเฉียวิ
เล็ขั้ที่ี� 665 ถ้นนบำารุงเมีือง แขั้วิงคล็องมีหานาค เขั้ตป็้อมีป็ราบฯ กรุงเที่พิฯ 10100
โที่รศี้พิที่์ : 0-2223-1351 โที่รสีาร : 0-2223-1253

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

ทัง
� นี�สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิป�อเต็กตึ�ง

ที่่านสีามีารถ้บริจาคเงินเพิื�อชี่วิยเหล็ือแล็ะสีงเคราะห์ผู้ป็้ ่ วิย โดยผู้่านบ้ญิชีี
ธันาคารไทยพาณุิชย์ จำาก้ด (มีหาชีน) สาขาพลับพลาไชย ชื่อบัญชี
โรงพยาบาลหัวเฉีียว เล็ขั้ที่ี�บญิ
้ ชีี 057-2-10202-9 บ้ญิชีีเงินฝึากออมีที่ร้พิย์
เมีื�อที่่านบริจาคเงินแล็้วิ กรุ ณาแจ้งหล็้กฐานการบริจาคเงินที่ี�แผู้นกการเงิน
โรงพิยาบาล็ห้วิเฉียวิโดยสี่งหล็้กฐานด้งกล็่าวิพิร้อมีระบุ ชีื�อ-นามีสีกุล็ ที่ี�อย้่
แล็ะเบอร์โที่รศี้พิที่์ มีาที่ี� 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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