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 • โรงพยาบาลวชัิยยทุธถอืก�าเนิดมาเม่ือ
วันที ่9 มิถนุายน พ.ศ. 2512 เป็น “วชัิยยุทธ 
คลินิก” เป็นตกึกลมสองช้ัน ชัน้ล่างเป็นแผนก 
ผู้ป่วยนอก ช้ันบนเป็นห้องผ่าตดั-ห้องคลอด-
และห้องพักผู้ป่วยห้องเดีย่ว 10 เตียง ต่อมาอกี
สิบปีได้ขยายเป็น 50 เตียง เป็น “โรงพยาบาล
วิชัยยุทธ” และขยายอย่างต่อเนื่องทุกสิบปี  
จนมีห้าตึก แต่ในปัจจุบันเปิดด�าเนินงานอยู ่
สองอาคาร คอื อาคารวิชยัยทุธเหนอืและอาคาร 
ศูนย์การแพทย์วชัิยยทุธ โดยมเีตยีงรวมมากกว่า 
320 เตียงส�าหรับผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัด 11 ห้อง 
และห้องส�าหรับผู้ป่วย ICU 27 ห้อง - แผนก
ผู้ป่วยนอกมีมากกว่าร้อยห้องส�าหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา และแผนกทันตกรรม 10 
เตยีง โดยบริษัท วิชัยยุทธ จ�ากดั ด�าเนินกิจการ
โรงพยาบาลเพยีงอย่างเดียว เป็นโรงพยาบาล
เอกชนแห่งแรกของประเทศไทย (ท่ีไม่ใช่ 
โรงพยาบาลขององค์กรทางศาสนา) และเป็น 
โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย
ที่ได้รับพระราชทานตราตั้ง “ครุฑพ่าห์”  
เมื่อปีพ.ศ. 2547 ได้ประกอบกิจอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ต้ังอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานม่ันคง 
ติดต่อรับใช้ราชส�านักด้วยความจงรักภักดีใน
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 
ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณส่วนพระองค์  
ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ซึ่งใน “วันที่ 9 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 
จะมีอายุครบ 50 ปี”
 • ผู้ให้ก�าเนิดริเร่ิมก่อต้ังโรงพยาบาล
วิชัยยุทธเมื่อปีพ.ศ. 2512 คือ กลุ่มแพทย์รุ่น
ราวคราวเดียวกัน ได้รบัการศกึษาหลงัปริญญา
เป็นผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในสาขาต่างๆ 
กลับมาเป็นแพทย์และอาจารย์แพทย์ใน 
โรงพยาบาลของรัฐ และได้รวมตัวกันก่อตั้ง
โรงพยาบาลวิชัยยุทธขึ้นเพื่อเป็นทางเลือก
ใหม่ ประกอบด้วยอาจารย์ พนัโท นายแพทย์ 
สมพนธ์ บุณยคุปต์ อายุรแพทย์จาก 

โรงพยาบาลรามาธิบดี-อาจารย์ พันเอก  
นายแพทย์บุญเกตุ เหล่าวานิช ศัลยแพทย์
จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า-อาจารย์  
นายแพทย์เสริมศักดิ ์เพญ็ชาต ิสติู-นรแีพทย์
จากโรงพยาบาลรามาธิบดี-อาจารย์ พลโท  
นายแพทย์อศัวิน เทพาค�า แพทย์ทางห-ูคอ-
จมูก จากโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้า-อาจารย์ 
พลโท นายแพทย์ธ�ารงรัตน์ แก้วกาญจน์  
แพทย ์ออร ์ โธป ิดิกส ์จากโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า-อาจารย์ นายแพทย์ชวลิต 
ปรียาสมบัติ กุมารแพทย์จากโรงพยาบาล
รามาธิบดี-อาจารย์ นายแพทย์ประดิษฐ์  
เจริญไทยทวี วิสัญญีแพทย์จากโรงพยาบาล
ศิริราช ท้ังหมดคือผู ้ก ่อต้ังโรงพยาบาล 
วิชัยยุทธ ซ่ึงถือว่าเป็นปูชนียบุคคลของชาว
วิชัยยุทธที่จารึกไว้ 
 • ปัจจุบันโรงพยาบาลวชิยัยุทธยงัด�าเนนิ
การตามปณิธานของผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้น  
เราเป็นโรงพยาบาลรักษาผูป่้วยเจบ็และญาต ิและ
ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้มกีารระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์ 
หากแต่มีก�าไรสะสมมากพอส�าหรบัการพฒันา
บุคลากร-พัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ี 
ทันสมัย โดยยดึม่ันในปรชัญา “การแพทย์เพือ่
คณุภาพ” มมีาตรฐานการรักษาพยาบาลท่ีดี
ระดับนานาชาติ-ยึดจริยธรรมในการรักษา
พยาบาลโดยเคร่งครดั- คิดค่ารักษาพยาบาล
ท่ีเป็นธรรมให้ผูป่้วยได้ประโยชน์คุ้มค่าเป็น
ล�าดับแรก-ถือผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และ
เจ้าหน้าที่เป็นล�าดับรอง-สร้างความรู้สึก 
แก่คนไข้และเจ้าหน้าท่ีเสมอืนคนในครอบครวั
และมิตรสนิท
 • ส�าหรับในอนาคต บริษัทและ 

โรงพยาบาลวิชัยยุทธยังคงยึดมั่นในหลัก
ธรรมาภิบาล (Corporate Governance 
Codes)-มีความโปร่งใสตรวจสอบได้-
มคีณะกรรมการก�ากับดแูลกจิการท่ีดี (บรรษัท
ภิบาล)-มีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง- 
มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
ในด้านวิชาการทางการแพทย์นอกจากการ
ประชุมวิชาการใหญ่ประจ�าปี-การประชมุวิชาการ 
ประจ�าเดอืนทุกสัปดาห์ส�าหรับบคุลากรทางการ
แพทย์ (แพทย์-ทนัตแพทย์-พยาบาล-เภสชักรฯ) 
ซึง่ท�ามาโดยตลอดแล้ว วชิยัยุทธยังคงพัฒนา
ไปสู่การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์และ
แพทย์ประจ�าบ้านร่วมกับสถาบันการศึกษา
ทางการแพทย์ระดับชาติ เพือ่ช่วยผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ประเทศชาติยังขาดแคลนอยู่ 
ทัง้หมดเป็นอตัลกัษณ์และเป็นการท�าเพ่ือสงัคม 
ของเรา 

สารจากประธานกรรมการ
บริษัท วิชัยยุทธ จำากัด

ศาสตราจารย์คลินิก พลโท 
นายแพทย์ณรงค์ รอดวรรณะ
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บเป็นเวลากว่า 50 ปี ที่ “โรงพยาบาลวิชัยยุทธ” ด�าเนินกิจการในฐานะโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย  
(ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของทางศาสนา) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2512 ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นในหลักการรักษาที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เน้นให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการดูแลและติดตามผลการรักษาจากคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด 
 จากจุดเริ่มต้น “วิชัยยุทธคลินิก” โดยได้ต้ังชื่อสถานพยาบาลเพ่ือเป็นเกียรติแก่ท่านเจ้าของท่ีดิน คือ “พลโท 
พระวิชัยยุทธเดชาคนี” โดยมีคณะแพทย์และกรรมการผู้ก่อตั้ง 7 ท่าน ได้แก่ นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์, นพ.เสริมศักดิ์  
เพ็ญชาติ, นพ.อัศวิน เทพาค�า, นพ.บุญเกตุ เหล่าวานิช, นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี, นพ.ชวลิต ปรียาสมบัต ิและ
นพ.ธ�ารงรัตน์ แก้วกาญจน์ 

นั

“จากคลินิก” สู่ “โรงพยาบาล” และ “ศูนย์การแพทย์”50 ปี โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

จากคลินิก สู่ “โรงพยาบาล” 

“ครุฑพ่าห์” ตราตั้งแห่งความภูมิใจ

 หลังจากด�าเนินงานมาเป็นเวลา 10 ปี “วิชัยยุทธคลินิก” ได้ขยายการให้บริการ โดยก่อสร้างอาคารหลังที่ 2 ภายใต้ชื่อ 
“โรงพยาบาลวิชัยยุทธ” ทั้งนี้ จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการ น�ามาสู่การก่อสร้างอาคาร “วิชัยยุทธใต้” และ 
อาคาร “วชัิยยทุธเหนอื” พร้อมเปิด “ศนูย์การแพทย์วิชัยยทุธ” ในปีพ.ศ. 2551 เน้นการให้บริการผูป่้วยเก่ียวกบัการรกัษา
โรคเฉพาะทางด้านต่างๆ ด้วยทีมแพทย์กว่า 549 ท่าน และเจ้าหน้าที่กว่า 1,826 คน 

 ทั้งนี้ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทาน 
ตราต้ัง “ครุฑพ่าห์” ให้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซ่ึงเปรียบได้ว่า เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช โดยโรงพยาบาลวิชัยยุทธถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก (ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลของทางศาสนา) ที่ได้รับ 
พระราชทานครุฑพ่าห์ 
 ปัจจุบัน โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ให้บริการพร้อมแพทย์เฉพาะทางและคลินิกโรคต่างๆ กว่า 21 คลินิก ครอบคลุมตั้งแต ่
วัยเด็ก วยัท�างาน และผูส้งูอาย ุรวมถงึห้องพักผูป่้วย และสิง่อ�านวยความสะดวกอ่ืนๆ นอกจากนี ้ยงัมีศนูย์เอกซเรย์ทีม่เีครือ่ง
มือที่ทันสมัย พร้อมให้บริการผู้ป่วยทุกช่วงอายุ เปรียบเสมือนโรงพยาบาลส�าหรับทุกคนในครอบครัว

นายแพทย์ประดิษฐ์ 
เจริญไทยทวี

พลโท พระวิชัยยุทธเดชาคนี นายแพทย์ชวลิต 
ปรียาสมบัติ

นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ

นายแพทย์ธำารงรัตน์ 
แก้วกาญจน์

นายแพทย์อัศวิน เทพาคำา

นายแพทย์บุญเกตุ 
เหล่าวานิช

นายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์
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ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น องค์กรราบรื่นรุ่นเก่า-รุ่นใหม่
ค นเราแม้เกิดมาเป็นฝาแฝด หรอืเติบโตมาจากครอบครวัเดียวกัน

ย่อมมีความคดิท่ีแตกต่างกัน ยิง่หน่วยงาน องค์กรท่ีเต็มไปด้วย
ผูค้นท่ีม ี“ความคิด ประสบการณ์” ทีต่่างกัน ยิง่ทวคีวามแตกต่าง
ตามกันไป ทว่า “โรงพยาบาลวิชัยยุทธ” ที่ก้าวสู่ปีที่ 50 แม้จะมี
ผู้คนหลายเจเนอเรช่ันท�างานร่วมกนั กลบัไร้รอยต่อ ตรงกันข้าม
แต่ละเจเนอเรชั่นส่งไม้ต่อรุ่นต่อรุ่นได้เป็นอย่างดี
 นายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล
วิชัยยุทธ ซึ่งอยู่ในเจเนอเรชั่น “เบบี้บูมเมอร์” และท�างานอยู่ที่ 
โรงพยาบาลแห่งนี้มาตั้งแต่วัยหนุ่มได้เล่าว่า การท�างานในยุค
ก่อนนัน้ แพทย์ต้องรกัษาโรคได้หลากหลาย เพราะยังไม่มเีคร่ือง
มืออปุกรณ์ทนัสมัยเท่ากบัปัจจุบนั อกีทัง้ผู้ป่วยจะมองว่าแพทย์ 
คือ ผู้รักษา ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย และแพทย์
กับคนท�างานด้วยกนั จะต้องมีการเช่ือมโยง ยอมรับความคิดเหน็ 
ที่หลากหลาย เป็นการท�างานบนเหตุและผล
 “แต่ในสภาพการท�างานในปัจจุบัน คนยุคเบบ้ีบูมเมอร์ก็
ต้องท�างานร่วมกับแพทย์และผู้ป่วยในช่วงเจเนอเรช่ันหลังๆ
ให้ได้ด้วย จึงต้องมีการปรับตัว เพราะผู้ป่วยยุคใหม่ ตระหนัก
ในสทิธกิารรักษา ขวนขวายหาความรู้ทางการแพทย์ต่างๆ เพราะ
เข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายกว่าในอดีต ความต่างของสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งรุ่นเก่าที่
ยังคงท�างานอยู่และแพทย์รุ่นใหม่ล้วนแต่ต้องปรับตัวทั้งสิ้น”
 “การปรบัตัวของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าทีข่อง
โรงพยาบาลจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เน้นการพูดคุย
ส่ือสารกัน โชคดีทีแ่พทย์ บคุลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าท่ี 
รุ่นใหม่ ทีม่าท�างานทีโ่รงพยาบาลมเีป้าหมายเดยีวกนั คอื ต้องการ
รักษา ดูแลผูป่้วยให้ดทีีสุ่ด และต้องให้เวลากับผูป่้วย ท�าให้ไม่เกิด
ปัญหาความสมัพนัธ์ระหว่างเจเนอเรช่ัน ทีส่�าคญัพวกเขาสามารถ
น�าประสบการณ์ทีไ่ด้ไปปรบัใช้ในครอบครัวท่ีมคีวามหลากหลาย
เจเนอเรชั่นได้อีกด้วย” นายแพทย์สุรวุฒิกล่าว

 เช่นเดียวกบันายแพทย์คณนิท์ ชะนะกลุ อายุรแพทย์ด้าน
โรคระบบประสาท ซึ่งเกิดในยุคเจเนอเรชั่น  X กล่าวว่า “ส�าหรับ
ผมซึง่เป็นแพทย์รุน่กลางส�าหรบัท่ีนี ่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเช่ือมโยง
และส่งต่อวัฒนธรรมในแบบครอบครัววิชัยยุทธจากรุ่นเก่าสู่รุ่น
ใหม่ ถือว่าเป็นความโชคดีที่มีคนหลายเจเนอเรชั่นมาอยู่ร่วมกัน
ในทีแ่ห่งนี ้เพราะแพทย์ บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีรุน่ใหม่ล้วนแล้ว
แต่มีความพร้อมท่ีจะเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของบคุลากรรุน่เก่า
ที่มีประสบการณ์มากกว่า และสานต่อสิ่งที่รุ่นก่อนๆ เคยท�ากัน
มาจนสร้างวิชัยยุทธให้เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ชื่นชม 
มาจนถึงทกุวนันี ้ทกุฝ่ายเปิดใจยอมรับความแตกต่าง โดยเฉพาะ
บคุลากรท่ีมปีระสบการณ์มากกว่าพร้อมรับฟังและปรบัตัว เรยีนรู้ 
แก้ปัญหาไปด้วยกับคนรุน่ใหม่ เป็นส่วนช่วยให้เกิดการสร้างความ
สัมพันธ์ในองค์กรเหมือนคนในครอบครวัเดยีวกัน ท�าให้ทกุคน
สามารถท�างานร่วมกันได้ รวมถึงการสืบสานมาตรฐานการดูแล
รักษาคนไข้ท่ีมีความต้องการท่ีต่างกัน ให้ค�าแนะน�า ช่วยเหลือ 
และรักษาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ท�าให้การส่งต่อการท�างาน
ระหว่างรุ่นต่อรุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น"
 นายแพทย์สุดหล้า ปรีชานนท์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  
เป็นแพทย์รุ ่นใหม่ยุคเจเนอเรช่ัน Y ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ  
กล่าวว่า การท�างานที่วิชัยยุทธทุกคนจะท�างานด้วยใจ ช่วยเหลือกัน 
และยึดถือหลักปฏิบัติในการให้เวลากับผู้ป่วยอย่างเต็มที่ เพราะ
เราได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากแพทย์รุ่นพี่ท่ีด�าเนินมาตามแบบฉบับ 
วิชัยยุทธและประโยชน์ที่คนไข้จะได้รับเป็นหลัก เรียกได้ว่าแพทย์
ที่จะเข้ามาอยู่ในรั้ววิชัยยุทธก็ต้องเข้าใจและเห็นพ้องในวิถีและ
วัฒนธรรมของที่นี่
 “ความสัมพันธ์ในรูปแบบดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นใน
ครอบครัวได้เช่นกัน หากทุกคนสื่อสาร ยอมรับความเห็นต่าง 
มีเวลาให้กัน เรียนรู้ ปรับตัวอย่างสม�่าเสมอ ก็จะไม่มีปัญหา
เรือ่งความแตกต่างหรือความสัมพันธ์ระหว่างเจเนอเรชัน่เลย”

นายแพทย์สุรวุฒิ ปรีชานนท์ นายแพทย์คณินท์ ชะนะกุล นายแพทย์สุดหล้า ปรีชานนท์ 

ความสัมพันธ์หลากหลายเจเนอเรชั่น
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ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

2539 เป็นจุดเร่ิมต้นของการจัดต้ัง “ศูนย์โรคหัวใจ”  
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพ่ือให ้บริการตรวจ 
วินิจฉัยและท�าการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด  
ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และพยาบาลด้าน 
โรคหัวใจ พร้อมทั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย 
ด้วยเล็งเห็นว่า โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็น
ปญัหาสาธารณสุขที่สง่ผลตอ่อัตราการเสียชีวติของ 
คนไทยอันดับต้นๆ

 • ศนูย์โรคหวัใจ โรงพยาบาลวิชัยยทุธให้บริการทดสอบ
สมรรถภาพหวัใจด้วยการออกก�าลงักาย Exercise Stress 
Test (EST) การทดสอบโดยให้เดินหรอืว่ิงบนสายพาน เพ่ือ
ดูภาวะของหลอดเลือดหัวใจขณะออกก�าลังกาย
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูง Echo-
cardiography (ECHO) การตรวจวิเคราะห์การท�างาน
ของกล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจ และผนังกั้นหัวใจ การตรวจ
นี้สามารถตรวจได้ในทุกช่วงอายุต้ังแต่เด็กทารกแรกเกิด
จนถึงผู้สูงอายุ
 • การติดเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Holter Mo-
nitor เพือ่ตรวจหาภาวะโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึง่ Holter 
Monitor มีทั้งแบบ 24 ชั่วโมง และ 48 ชั่วโมง
 • การตรวจหาความผิดปกติของหัวใจด้วยเตียงปรับ

ระดับ Tilt Table Test เพือ่ทดสอบกลุ่มผู้ป่วยทีมี่อาการเป็นลมโดย
ไม่ทราบสาเหตุ
 • การตรวจหวัใจด้วยคลืน่สะท้อนความถ่ีสูงผ่านทางหลอดอาหาร 
Transesophageal Echocardiography (TEE) เป็นการตรวจ
วิเคราะห์การท�างานและความผิดปกติของหัวใจ
 • การตรวจหวัใจด้วยคลืน่สะท้อนความถี่สงูก่อนและหลงัการ
ให้ยากระตุ้นหัวใจ Dobutamine Stress Echocardiography 
(DSE) เป็นการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะที่หัวใจท�างานมากกว่า
ปกติ โดยการใช้ยาเป็นเป็นตัวกระตุ้นผ่านทางสายน�้าเกลือ
 • การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดง 
ส่วนปลาย Ankle Brachial Index (ABI) เพื่อตรวจวินิจฉัย 
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบเบื้องต้น
 • การตรวจวิเคราะห์หัวใจและหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจด้วยการ
ฉีดสี Coronary Artery Angiography (CAG) หรือเรียกง่ายๆ 
ว่า “การตรวจสวนหัวใจ” ร่วมกบัการขยายหลอดเลือดเล้ียงหัวใจตบี
ด้วยบอลลูน (Balloon) และใส่ขดลวด (Stent) : Percutaneous 
Coronary Intervention (PCI)
 • การใส่เคร่ืองกระตุน้หัวใจชนิดถาวร (Permanent Cardiac 
Pacemaker) คือ การใส่เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ใช้รักษา 
ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของสื่อกระแสไฟฟ้าหัวใจ ซ่ึงอาจเต้นช้า 
โดยเฉพาะคนที่มีอายุมากๆ หากมีอัตราการเต้นของหัวใจช้าเพียง 
30-40 ครั้งต่อนาที หรือมีภาวะหัวใจเต้นๆ หยุดๆ 
 • การบันทึกความดันโลหิตอัตโนมัติ 24 ชม. เพื่อให้การรักษา
ความดันโลหิตสูง อย่างมีประสิทธิภาพ
  ตลอดระยะเวลา 23 ปีท่ีผ่านมา ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาล 
วิชัยยุทธ ด�าเนินงานด้วยความมุ่งหมายในการให้บริการตรวจรักษาดูแล 
ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรมเสมอมา

ปี

“หัวใจ”
ใครๆ ก็ต้องดูแล
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รงพยาบาลวิชัยยุทธ เป็นอีกโรงพยาบาลหน่ึงที่ดารานักแสดงและครอบครัวเลือกท่ีจะใช้บริการ เช่น คุณหนุ่ม-ศรราม  
เทพพทิกัษ์ ดารานกัแสดง ท่ีเรยีกได้ว่าไว้ใจให้วิชยัยทุธดูแลท้ังตนเองและครอบครวั เสมือนเป็นบ้านหลงัท่ี 2 ท่ีมคีวามผูกพัน
ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการ
 คุณหนุ่ม เล่าว่า เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพราะมีชื่อเสียงในด้านการรักษามาอย่างยาวนาน ดังน้ัน
คุณพ่อคุณแม่จึงอยากให้มาที่นี่ ด้วยความที่เริ่มท�างานและมีชื่อเสียงเร็วตั้งแต่อายุ 17 ปี ประกอบกับท�างานหนัก ท�าให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้งไม่ว่าจะรถคว�่าซึ่งสลบไป 3 วัน ก็ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นอย่างดี 
 หรือเมื่อครั้งที่ถูกแมงป่องพิษกัดขณะถ่ายละครที่ จ.นครนายก ตอนนั้นชาไปครึ่งซีกขวา โรงพยาบาลที่นั่นไม่มีเซรุ่มของ
แมงป่องชนิดนี้ จึงต้องโทรหาวิชัยยุทธ เพื่อให้น�าเซรุ่มมาฉีดให้ทันภายใน 1 ชั่วโมง และในตอนที่คุณแม่หกล้มสะโพกหัก จึง
ได้ท�าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากนั้นได้โทรหา รพ.ใกล้บ้าน และ รพ.วิชัยยุทธ
  ทันทีที่ไปถึง รพ.ใกล้บ้าน พบว่าวิชัยยุทธไปรออยู่ที่โรงพยาบาลน้ันเพื่อไปเอาประวัติ และคุณแม่ก็ได้รับการผ่าตัดท่ี 
วิชัยยุทธทันทีในตอนเช้า รวมถึงคุณพ่อที่เลือกไว้ใจให้ดูแล ทั้งผ่าหัวเข่า จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิต และปัจจุบันยังไว้ใจ
ให้ดูแลทั้งภรรยาและลูกสาวอีกด้วย
 “ช่วงที่ภรรยาใกล้คลอด ผมต้องไปท�างานที่ประเทศเยอรมัน ผมสามารถฝากทุกอย่างไว้กับคุณหมอ และพยาบาล 
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ในขณะที่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ในห้องคลอด และทางโรงพยาบาลก็ดูแลทุกอย่างได้ดีหมด ผมได้
รับความอบอุ่น มั่นใจ คลายกังวลได้หมดทุกเรื่อง ซึ่งคนป่วยทุกคนมักจะมีความกังวลใจว่าตัวเองจะหายจากโรคภัย 
ไข้เจ็บหรือไม่ จะได้รับการดูแลรักษาเต็มที่หรือไม่ ซึ่งที่นี่เปรียบเสมือนบ้าน การบริการรวดเร็ว คุณหมอ เจ้าหน้าที่ และ
พยาบาลทุกท่านพูดจาดี และไม่เลือกปฏิบัติ เรียกว่า อบอุ่น มั่นใจ ใช้บริการวิชัยยุทธ” คุณหนุ่มกล่าว

รพ.วิชัยยุทธ คือความอบอุุ่น

โ

ความประทับใจ..และบอกต่อ

"มั่นใจคลายกังวลได้หมดทุกเรื่อง"
ศรราม เทพพิทักษ์
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ณจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้า
เก้า จ�ากัด เป็นอีกคนในวงการบันเทิงท่ีไว้วางใจให้วิชัยยุทธดูแล 
“ครอบครัวโอสถศิลป์” โดยคุณจินา เล่าว่า ครอบครัวรักษาประจ�า
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธตั้งแต่รุ ่นอาม่า ขณะน้ันมีเพียงตึกแรกตึก
เดียว ได้เห็นถึงความเจริญเติบโตของวิชัยยุทธ และคุณหมอก็ยัง
เป็นคุณหมอท่านเดิมท่ีเก่งและมีประสบการณ์ 
 คุณจินาเป็นคนไข้ประจ�าของคุณหมอประพจน์มากว่า 20 ป ี 
เพราะมีอาชีพที่ต้องใช้เสียงเยอะ ท�าให้เสียงแหบ เส้นเสียงอักเสบ  
จึงต้องไปตามนัดทุกเดือน ไปประจ�าจนวิชัยยุทธเหมือนบ้านหลังที่
สอง ที่นี่ท�าให้รู้สึกอบอุ่น สบายใจ ได้รับการบริการที่ดี เจ้าหน้าท่ี 
ทุกคนเต็มใจช่วยเหลือ การรักษาคุณหมอมีใจบริการ มีคุณภาพ 
จริยธรรม ดูแลเอาใจใส่คนไข้ ดูแลเราทั้งครอบครัวเหมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกัน
 เวลาไปพบหมอตามนัด คุณจินาเล่าว่าสามารถคุยได้ทุกเรื่อง
ไม่ใช่แค่ไปรักษา แม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บอ่ืนๆ และต้องเจอคุณหมอ 
ท่านอื่น ทุกท่านก็น่ารักและรักษาอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน 
เช่นกัน 
 “ความจริงไม่มีใครอยากมาโรงพยาบาลอยู่แล้ว แต่พอมาที่
น่ีท�าให้รู้สึกอบอุ่น สบายใจ ดูแลเราท้ังครอบครัว ที่ส�าคัญ คือ 
มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ท�าให้สบายใจ”

รพ.ประจำาตั้งแต่รุ่นอาม่า
จินา โอสถศิลป์

คุ
"มาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ทำาให้สบายใจ"
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คุ

พี่

ณนกเขา-รัฐรงค์ ศรีเลิศ ผู้ก่อตั้งบริษัทโฆษณา Creative Juice และบรรณาธิการนิตยสาร 
หนีกรุง ไปปรุงฝัน อายุ 58 ปี เป็นอีกหนึ่งผู้ป่วยที่ผ่านประสบการณ์เฉียดตาย ด้วยอาการป่วย
ไวรัสเข้าเส้นประสาท เมื่อปี 2554 ขณะที่พักอยู่บ้านอีกหลังใน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  วันนั้นเขาปวดฟันกราม จึงทานยาแก้ปวดแต่ไม่หาย เลยตัดสินใจไปโรงพยาบาล
แห่งหน่ึงท่ีหัวหิน ปรากฏว่าหมอไม่พบสาเหตุ หลังจากนั้น 2 วันเกิดอาการปวดร้าวขึ้นมา 
ขมบัจนทนไม่ไหว ภรรยาจึงตดัสนิใจพาเข้ามากรุงเทพ และวชิยัยทุธเป็นโรงพยาบาลแรกท่ีเลือก 
และคุณหมอมนูญได้วินิจฉัยว่าเป็นไวรัสเข้าเส้นประสาท 
 เชื้อเร่ิมกินเส้นประสาท ใบหน้าซีกซ้ายถึงคอเกือบจะเป็นอัมพาต ตาซ้ายกระพริบไม่ได้  
เดินไม่ได้เพราะน�้าในหูไม่เท่ากัน ปากเร่ิมเบี้ยว หลังให้ยาฆ่าเช้ือทุกวันเป็นเวลากว่า 3 อาทิตย ์
พบหมอ 2 อาทิตย์ครั้ง ฝึกการกลืนกว่า 4 เดือน ร่างกายกลับมาใกล้เคียงความจริงในเดือนที่ 8  
วันนั้น“ถ้าคุณหมอวินิจฉัยไม่แม่นย�า ทุกอย่างอาจจะช้าไป”
 “ส่ิงที่ประทับใจที่สุด คือ คุณหมอมีการวินิจฉัยท่ีแม่นย�า เร่ืองนี้ส�าคัญและเป็น 
สิ่งที่คนไข้ต้องการ อธิบายถึงสาเหตุของโรคที่เป็นได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย จากการที ่
ตดัสนิใจเลือกมาวชิยัยุทธในวันนัน้ นอกจากช่วยชีวิติแล้วยังท�าให้คณุภาพชวีติดีขึน้กลบัมา
ใช้ชีวิตได้อีกครั้ง ปัจจุบันผมยังคงเป็นคนไข้ของคุณหมอมนูญ และมาตรวจสุขภาพทุกปี” 

จอย-พรพินธุ์ ผลพานิชย์ ลูกสาวของป้าตุ้ย 
-อรพนิธุ ์ผลพานิชย์ ผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการรักษา
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธมากว่า 4 ปี เล่าว่า ครั้ง
แรกท่ีคุณแม่มาโรงพยาบาลวิชัยยุทธเมือ่หลาย
ปีก่อน เพราะเป็นโรคงูสวัด ซ่ึงตอนแรกก็ไม่
แน่ใจว่าเป็นอะไร เพราะเป็นผื่นเล็กๆ แต่เมื่อ
เริ่มมีอาการเบลอๆ จ�าอะไรไม่ค่อยได้ก็รีบโทร
เรียกรถพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซ่ึง
ตอนนั้นเป็นวันหยุดสงกรานต์ 12 เม.ย. เรียก

กลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้ง

ใส่ใจดูแลเหมือนคนในครอบครัว

ความประทับใจ..และบอกต่อ

"ถ้าคุณหมอวินิจฉัยไม่แม่นยำา ทุกอย่างอาจจะช้าไป"

"แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการดี เป็นกันเอง"

รัฐรงค์ ศรีเลิศ 

รถพยาบาลประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ถึง 30 นาที รถพยาบาลก็มาทันที เป็นการ
บริการที่รวดเร็วและประทับใจมาก
 เม่ือมาถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกคนรีบพาคุณแม่เข้าห้องฉุกเฉิน 
ยอมรับว่ากังวลมาก เพราะเป็นช่วงเทศกาลและดึกมาก ไม่แน่ใจว่าจะ
มีหมอมาดูแลหรือไม่ ปรากฏว่า คุณหมอคณินท์ได้มาดูแลตรวจอาการ 
และท�าตามขั้นตอนทางการแพทย์ วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นย�า รักษา
ได้ถูกวิธี ท�าให้อาการของแม่ดีข้ึน ท้ังที่ตอนนั้นเช้ือไวรัสได้ไปถึงสมอง 
รักษา 2 สัปดาห์ก็หายเป็นปกติ
 “ตัง้แต่คณุแม่และครอบครัวได้มารกัษาท่ีน่ี รูส้กึได้ถงึมาตรฐานใน
การรักษา และบุคลากรไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชฯ เจ้าหน้าที่
ทุกคนให้บริการดีมาก มีความเป็นกันเอง ให้ความอบอุ่น การเลือก
เข้ารักษาในโรงพยาบาลไม่ใช่ดูเพียงว่าใกล้บ้าน หรือช่ือเสียงเท่านั้น  
แต่ต้องมีแพทย์เฉพาะทาง มีเครื่องอุปกรณ์การรักษาที่ดี  ที่ส�าคัญต้อง
ใส่ใจดูแลเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันด้วย”

พรพินธุ์ ผลพานิชย์
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ต้องให้เวลาสื่อสารกับคนไข้

น พ.บรรเจิด พุ่มไทรย์ อายุรแพทย์ โรงพยาบาล 
วิชัยยุทธ ถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลคนไข้
ว่า ในการรักษา สิ่งส�าคัญ คือ การสื่อสาร ซ่ึง
เวลาท่ีให้คนไข้ต้องมากพอสมควร เพราะ
ว่าต้องส่ือสารในหลายแง่มุม ฉะนั้นไม่ว่า
จะเป็นการให้ความรู้กับคนไข้ แนวทางการ
รักษา หรือว่าการวินิจฉัย หรือผลข้างเคียง
ของการรักษาทุกอย่างต้องส่ือสารให้คนไข้
ได้รับรู้ทุกกรณีให้ครบถ้วน ไม่เช่นน้ันจะเกิด
ปัญหาได้ หน่ึงเคสจะให้เวลาแค่ 2-3 นาทีไม่ได้ 
วินิจฉัยสั่งยาไม่ได้ วินิจฉัยแล้วต้องแยกโรค 

หมออยากบอก ....

หมออยากบอก พยาบาลอยากเล่า คนไข้อยากแชร์

“ การตรวจต้องมีเวลาอธิบายทุกแง่มุม  
เวลาที่ให้ในการดูแลคนไข้จึงให้น้อยไม่ได้” 
นพ.บรรเจิด พุ่มไทรย์

และอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ต้องติดตามการรักษาหรือตรวจเพิ่ม
เติม รวมถึงการใช้ยา และค่ารักษาพยาบาลที่มีเร่ืองเงินทองเข้ามา
เกี่ยวข้องก็ส�าคัญ การตรวจแต่ละอย่างต้องเลือกให้เหมาะสม ต้อง
มีเวลาอธิบายทุกแง่มุม เวลาท่ีให้ในการดูแลคนไข้จึงให้น้อยไม่ได้
 “ปัจจุบันมีสื่อโซเชียลมีเดียหลายอย่าง ที่คนไข้เข้าไปศึกษา
เองได้ เช่น Google หรือ Facebook สื่อบางอย่างก็เช่ือได้  
สื่อบางอย่างก็เชื่อไม่ได้ สื่อบางอย่างก็หลอกขายของให้คนไข้  
ซ่ึงสื่อพวกน้ีจะท�าให้คนไข้ตัดสินใจเลือกการรักษาผิดๆ ฉะนั้นการใช ้
สื่อออนไลน์บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนไข้เองได้รับข้อมูลมามากแค่ไหน 
เราจะมีปัญหาในเรื่องการรักษามาตรฐานการรักษาของแพทย์กับ
ส่ิงที่คนไข้เข้าใจมาคนละเร่ืองกันเลย เช่น เข้าใจว่าโรคเร้ือรังบาง
อย่างรักษาหายขาด คนไข้ก็จะรักษาโดยไม่ใช้ยาตามแพทย์ส่ัง ไป
เลือกกินอาหารเสริมที่บอกว่ารักษาหายขาด ซ่ึงคนกลุ่มนี้ก็จะไม่
เชื่อแพทย์แล้ว ถ้าเราไม่อธิบายข้อมูล คนไข้ก็จะได้รับข้อมูลผิดๆ 
ตัดสินใจผิดๆ แพทย์จึงต้องอธิบายเร่ืองโรคให้มากขึ้น ต้องปรับ
ความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อปรับให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน”นพ.บรรเจิดกล่าว
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เ

ระสบการณ์ท�างานเป็นพยาบาลวชิาชพีประจ�าหอ 
ผูป่้วยในมากว่า 18 ปี คุณจิตตมิา ยิง่คงดี หัวหน้า
วอร์ด ยอมรบัว่า ขณะปฏบิตัหิน้าที ่บางครัง้อาจ 
มคีวามเหน่ือยทางกายบ้าง แต่ในทางกลับกนักร็ูส้กึ
มคีวามสขุใจด้วย เมือ่คนไข้ท่ีเราดแูลหายจากภาวะ
ความเจบ็ป่วยทีเ่ป็น และได้กลบัไปใช้ชวีติอย่างปกติ
สุข ได้เหน็รอยย้ิมของคนไข้และคนในครอบครวั  
ซ่ึงในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ท�าให้มีโอกาสให้
บริการกับผู้ป่วยและญาติหลากหลายแบบ 
ซ่ึงเมื่อมีภาวะความเจ็บป่วยเกิดขึ้น สิ่งท่ีตาม

มาคือ ความทุกข์ใจ ความกังวลใจ และความคาดหวังของผู้ป่วย 
และญาติ พยาบาลวิชาชีพจึงมีหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัว
ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ ถอืเป็นความ
ท้าทายในบทบาทพยาบาลอย่างหนึ่ง
 “ดีใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขจัดความทุกข์ทั้งหลาย
ให้แก่ผู้ป่วย เรื่องราวเหล่าน้ีก็เป็นก�าลังใจเล็กๆในวันที่ท�างาน
เหน็ดเหนื่อย เม่ือนึกถึงขึ้นมาก็รู้สึกหายเหน่ือยและย้ิมได้เช่นกัน  
ค�าขอบคุณหรือรอยยิ้มท่ีสื่อออกมา เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในใจของ
พยาบาลทุกคนท่ีหล่อเลี้ยงให้มีความมุ่งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ให้ 
สมกับการเป็นพยาบาลวิชาชีพ”

พยาบาลอยากเล่า...

ป็นเวลาถึง 26 ปีแล้วที่คุณปราณี ภาณุสิทธิกร เข้ารับการรักษาที่รพ.วิชัยยุทธมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความคุ้นเคย สนิทสนม
กับแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ดุจญาติคนหนึ่งไปแล้ว
 คุณปราณ ีเล่าว่า ตัง้แต่ไม่สบายเมือ่ปี พ.ศ. 2536 กเ็ป็นคนไข้ของนพ.ปราโมทย์มาตลอด โดยมอีาการไบโพลาร์ การหาจติแพทย์
จึงจ�าเป็นต้องมีการพูดคุยกนั จะได้มีความเข้าใจอะไรต่างๆ ได้ ซ่ึงคุณหมอจะมวิีธกีารพูดให้คนไข้เปลีย่นทศันคตใินการด�าเนินชวีติ 
สร้างความรู้สึกที่ดีและอบอุ่นใจให้กับคนไข้ สามารถช่วยให้คนไข้ได้สามารถด�าเนินชีวิตในโลกนี้อย่างสวยงามได้อีกครั้ง 
 “ต้องขอบคุณที่รพ.ให้การรักษาจนหายป่วย สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุข ด้วยความเอาใจใส่ดูแลอย่างดีเย่ียม  
ใกล้ชิดและเป็นกันเองดจุญาต ิมีทีมแพทย์ และพยาบาลบรกิารรกัษาแก่ประชาชนทัว่ๆ ไปในราคาท่ีเหมาะสม ยติุธรรม 
เป็นที่พึ่งของคนไข้ทั่วประเทศ”

รอยยิ้มคือกำาลังใจ

คนไข้อยากแชร์...
ดูแลดุจญาติ

ป

“รพ.ให้การรักษาจนหายป่วย เอาใจใส่ดูแล
ดีเยี่ยม ใกล้ชิดเป็นกันเองดุจญาติ”
ปราณี ภาณุสิทธิกร

“คำาขอบคุณ รอยยิ้มคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่หล่อเลี้ยง
พยาบาลให้ปฏิบัติหน้าที่” 

จิตติมา ยิ่งคงดี
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กร้องขวัญใจคนไทยท่ีไม่ว่าจะผ่านไปก่ียุคสมัย ก็ยังครองต�าแหน่ง 
ซูเปอร์สตาร์ในดวงใจคนไทยและแฟนคลับทุกเพศทุกวัยมายาวนาน 
กว่า 30 ปี ศิลปินคนนัน้กคื็อ “พีเ่บร์ิด-ธงไชย แมคอนิไตย์” ผู้ทีมี่ตัวตน 
ทีช่ดัเจน ได้รบัยกย่องให้เป็นแบบอย่างทีด่ใีนหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะเร่ือง 
ของ “การให้” และการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับ
หลายๆ คน
     พี่เบิร์ดบอกว่า ก่อนแสดงทุกคร้ังต้องเตรียมทุกอย่าง ทั้ง 
รปูร่าง หน้าตา ความคิดบวก ไม่ได้เตรียมเฉพาะงานใดงานหน่ึง แต่เป็น 
การเตรียมชีวิตเพ่ือมาท�างาน ย่ิงอายุมากขึ้น ก็ยิ่งต้องคิดมากข้ึนว่า 
ท�ายงัไงถงึจะออกมาด ีให้คนดูมีความสขุ จงึไม่น่าแปลกใจว่า คอนเสิร์ต 
“แบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์” คร้ังท่ี 11 เม่ือเดือนพฤศจิกายนปีท่ีผ่านมา  
จึงได้รับค�าชมว่าสนุกสนานไม่ต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา
       
อยากรู้วิธีการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรให้ดูดี ดูหนุ่มอยู่เสมอ
   สิ่งส�าคัญที่สุดของการดูแลตัวเอง คือ การดูแลอย่างจริงจัง และ
หันมามองข้างหลังเราอีกทีว่าเราดูแลดีหรือยัง นั่นก็คือการกินให้ได้ 
นอนให้หลบั ออกก�าลงักายให้เพียงพอ และท�าใจให้สบาย คอืคนไทย
โดนสอนมาตั้งแต่แรกว่ากินของง่ายๆ ของดีไม่จ�าเป็นต้องแพง อีกวิธี

นั

หนึ่งท่ีพี่เบิร์ดท�าอย่างสม�่าเสมอ คือ ต่ืนมาตอนเช้าทุกวันก็จะดื่มน�้า
มะนาวคั้นสด และดื่มน�้าตาม 4-5 แก้ว เพราะมีวิตามินซีสูง นอกจาก
ดีต่อร่างกาย และช่วยปลุกความสดชื่นในตอนเช้าแล้ว  ยังช่วยดีทอกซ์ 
ล้างสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเราด้วย

วธิกีารครองใจแฟนๆ ได้ทกุระดบั ประทบัใจ ทกุวยัเรยีก“พ่ีเบร์ิด”
 พ่ีเบิร์ดไม่ได้มวีธีิท่ีพเิศษอะไรครบั แค่ท�าไปตามท่ีใจเรารกัเท่าน้ัน
เอง ไม่ได้รักแค่ค�าให้สัมภาษณ์ เรารู้สึกแบบน้ันจริงๆ เราเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่จะสรรหา และปั้นความสุข
ให้กับคนที่รักเราซึ่งก็คือคนดูนั่นเอง ฉะนั้นใครก็ตามเมื่อเขาได้รับสิ่ง
ดีๆ เขาก็ต้องให้สิ่งที่ดีกลับมา เราให้ความรู้สึกดีๆ ให้ความรักเขา เขา
ต้องให้ความรู้สึกที่ดีและความรักกลับมาให้พี่เบิร์ดเหมือนกัน

พี่เบิร์ดมีวิธีการท�างานกับคนรุ่นใหม่ และคนหลากหลาย
ประเภทอย่างไร

     เราต้องคุยกับเขา พี่เบิร์ดเป็นคนชอบพูดคุย มากกว่าอ่าน 
มองแล้วคุย แล้วก็รู้ว่า แต่ละคนมีความเข้าใจอย่างไร รู้สึก

แบบไหน และก็ลุยงานตามนั้นเลย บางคนคิดว่ามาท�างาน
กับพีเ่บิร์ด แล้วต้องเปล่ียนแปลงตวัเองให้เข้ากบัพีเ่บร์ิด 

ซึ่งไม่จ�าเป็นเลย เอาตัวตนจริงๆ เขามาหาพ่ีเบิร์ดเลย 
เพราะมนัจะเป็นประสบการณ์ทีด่สี�าหรบัพีเ่บร์ิดด้วย 

แล้วพี่เบิร์ดก็จะได้คุยกับคนนั้น ไม่ใช่เหมือนคุย
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กับตัวเอง ดังนั้นคนท่ีมาจากไหนก็ตาม
เข้ามาร่วมงาน มาคุยกับพ่ีเบิร์ดได้เลย  
เพราะพ่ีเบิร์ดเป็นคนท่ีเปิดที่จะให้ตัวเอง
ได้เรียนรู้ และจะพูดคุยกับคนได้ทุกทิศ
ทุกทางที่มา ถือว่าเป็นประสบการณ์ท่ีดี
ของชีวิตด้วย พี่เบิร์ดชอบความต่าง

เวลามีปัญหา พีเ่บร์ิดมวิีธคิีดและจัดการ
ปัญหาอย่างไร
 ท�าความเข้าใจกบัปัญหานัน้ๆ ว่าต้นตอ
มนัคอือะไรท่ีท�าให้เกิดปัญหาและเคลียร์กนั
ตรงนัน้เลย ถ้าเคลยีร์ได้กเ็คลยีร์ เคลยีร์ไม่
ได้ก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าท�าไมถึงเกิดปัญหา ถ้า
เกดิท่ีเรา เรากต้็องแก้ไขท่ีตัวเราเองเลย ถ้า

วิชัยยุทธคือมิตรภาพที่ดี
"ธงไชย แมคอินไตย์"

เกิดทีบุ่คคลที ่2 บุคคลที ่3 อนันัน้กแ็ล้วแต่
เขาแล้วว่าเขาจะสะดวกอย่างไร 

มีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรก่อนข้ึนเวที
คอนเสิร์ตแต่ละครั้ง
 ทุกวันน้ีพี่เบิร์ดก็ยังเรียนร้องเพลง
อยู่กับพี่โรจน์-รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ เรียน
จันทร์กับศุกร์ ครั้งละ 2 ชม.เรียนเต้น
อังคาร พฤหัส ครั้งละ 3 ชม. และวันไหน
ที่เป็นวันหยุด หรือว่างก็จะออกก�าลังกาย 
ว่ายน�้า วิ่ง เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อม
ให้กับร่างกายเราอยู่เสมอ

พ่ีเบิร์ดสร้างพลังบวกให้แก่ตัวเองได้อย่างไร
 มันอยู่ที่วิธีคิด ลองมองอีกมุมหนึ่ง 
เหมือนกับฝรั่งท่ีเขาบอกว่าเหรียญมีสอง
ด้าน หากเราหมกมุ่นกบัสิง่อะไรท่ีมนัลบๆ 
เราก็จะได้ส่ิงที่เป็นลบตลอดไป ถ้าเผ่ือ

เรามองบวกไปด้านหนึ่งว่ามันเป็นแบบน้ี  
ถ้าเราลองคิดแบบนี้ล่ะ พยายามดูหลายๆ 
เหลี่ยม เพชรยังมีหลายเหลี่ยมเลย เพราะ
ฉะนั้น อย่ารีบร้อนในการแก้ปัญหา

มองตัวเองในอีก10 ปี อย่างไร
 อีก 10 ปีข้างหน้าก็เป็นแบบนี้ ก็ยังคง
ใช้ชีวิตเหมือนเดิม ไม่มีอะไรต้องเปล่ียน 
พี่เคยคุยกับคุณอาแผน (แผน วรรณเมธี 
เลขาธิการสภากาชาดไทย) ว่ามีเคล็ดลับ
อย่างไร ที่อายุมากแล้ว แต่ยังตื่นตี 4 ตี 5 
มาท�างานได้ทกุเช้า คณุอาแผนบอกพีเ่บร์ิด
ว่า “พี่เบิร์ดจ�าไว้ ท�าอะไรอยู่ให้ท�าต่อไป” 
คือมันก็ตรงกับที่เราท�าอยู่ คือพี่เบิร์ด 

รู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อ
อายุเยอะขึ้น เราก็ยังต้องท�าไปเรื่อยๆ ทุก
อย่างไม่มีอะไรต้องเปลีย่นแปลง ถ้าเผ่ือเรา 
เหน่ือยเราก็หยุด หายเหน่ือยก็ท�าต่อ 
มันไม่จ�าเป็นต้องเปล่ียนอะไร ถ้าสิ่งท่ีเรา
ท�ามันดีกับตัวเราอยู่แล้ว

เร่ืองสุขภาพทราบว่าพีเ่บิร์ดเป็นอีกหนึง่
คนในวงการบนัเทิงท่ีให้รพ.วชัิยยุทธดูแล
มายาวนาน และปีนี้โรงพยาบาลมีอายุ
ครบรอบ  50 ปีแล้ว อยากให้พีเ่บร์ิดช่วย
แชร์ความประทับใจที่มีกับโรงพยาบาล
 เม่ือพูดถึงโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พ่ี
เบิร์ดจะนึกถึงคนที่พ่ีเบิร์ดรักมากที่สุดคือ  
คุณแม่พ่ีเบิร์ด คุณแม่พ่ีนกน้อย และคุณพ่อ 
พีน่กน้อย และคนทีเ่รารักทกุคน หากมีปัญหา
เรื่องสุขภาพ เราจะส่งให้เข้าโรงพยาบาล 
วิชัยยุทธเป็นคนดูแลแทนเรา เป็นท่ีท่ีเรา 

ไว้วางใจ เหมือนบ้านหลังที่สอง บางครั้ง 
คุณแม่ก็ไม่ได้ป่วยเป็นอะไร แต่พี่เบิร์ดจะ
ต้องเดนิทางต่างประเทศ กจ็ะฝากคุณแม่ไว้ที ่
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เพราะท่ีน่ันความรู้สึก
ของพีเ่บร์ิดคอืไม่ใช่โรงพยาบาล บุคลากรท่ีน่ัน
นอกจากเป็นบุคลากรท่ีมคีณุภาพทางด้านการ
รักษาแล้ว ยังให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อน

      แม่พ่ีเบิร์ดไปที่น่ันก็จะได้เจอเพื่อนที่
โรงพยาบาล ทุกคนน่ารัก เป็นครอบครัว
เดยีวกนั คอืเราไว้ใจเขาเลย มอีะไรพดูคยุกนั
ได้เหมือนพ่อกับลูก เช่น อาจารย์ประพจน์  
พี่เบิร์ดจะเรียกท่านว่า Daddy ดูแลเป็น
อย่างดี และมีความสขุ ทีส่�าคญัคอื เขาท�าให้
คนไข้อยู่กันอย่างมีความสุขมาก ไม่อยาก
เรียกว่าโรงพยาบาล อยากเรียกว่าโรงแรม 
ห้อง ไอ.ซี.ยู. พี่เรียกว่าห้อง ไอ.เลิฟ.ยู. ที่
ส�าคัญความน่าประทับใจของโรงพยาบาล
วิชัยยุทธ คือ มิตรภาพท่ีดีเหลือเกิน จาก
ทุกๆ คนทีน่ั่น ทกุคนยิม้แย้มแจ่มใส ให้การ
ต้อนรับอย่างดี  และพ่ีเป็นคนหน่ึงท่ียินดี
แนะน�าโรงพยาบาลนี้ให้กับคนอื่นๆต่อ 
 "เป็นท่ีท่ีดูแลคนท่ีเรารัก แพลนการดูแล
ร่างกายให้กับพี่เบิร์ด ช่วงที่เล่นคอนเสิร์ต
ในแต่ละครัง้เหมอืนกบัดแูลพีเ่บร์ิดให้กับ
แฟนเพลงของพี่เบิร์ด" พี่เบิร์ดกล่าว
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ากท�างานอย่างไม่มีความสุข สิง่ท่ีตามมาอย่าง
แน่นอน คือ ความเครยีดทีส่ามารถเกดิขึน้ได้
กับทุกเพศทุกวัย ซ่ึงผลกระทบจะแตกต่าง 
กันไปในแต่ละคน อาจมีปัญหาการนอนเกิด
ข้ึนบ่อยครัง้และเป็นประจ�า เช่น นอนไม่หลบั
หรอืนอนมาก หงดุหงดิ ว้าวุน่ใจ รู้สึกเบือ่เซ็ง  
สมาธิน้อยลง มีความรู้สึกไม่อยากพบผู้คน
บ่อยครั้ง มีหลากหลายวิธีท่ีน�ามาใช้เพื่อ 
ลดความเครียด ตั้งแต่การท�าใจให้สบาย  
ปล่อยวาง ชมภาพยนตร์ ชมละคร เข้าวัด
ท�าบุญ ใส่บาตร ไหว้พระ ออกก�าลังกาย  

ท่องเท่ียว และหาทีป่รกึษา หาเพ่ือนคุย
 ในส่วนของคนวัยท�างาน

สามารถลดความเครียดจากการ
ท�างาน และสร้างความสุขง่ายๆ 
รายวันให้แก่ตนเอง ด้วย 
ค�าแนะน�า 10 ประการ ดงันี้
     1. ทบทวนถึง 
สิง่ดีๆ  ทีเ่กิดขึน้ในแต่ละ
วัน ช่ืน ชมข้อดีของ
ตนเองและผูอ่ื้น พร้อม
เริ่มต้นวันใหม่ด้วย
ความสุข

ท�างานอย่างมีความสุข

10

 2. มีอารมณ์ขันและส่งยิ้มให้กันอยู่เสมอ
 3. กล่าวค�าขอบคุณให้เป็นนิสัย และขอโทษเมื่อท�าผิด
 4. ตั้งเป้าหมายถึงสิ่งที่จะท�าให้ชีวิตมีความสุข และลงมือท�าให้ส�าเร็จ
 5. หยุดคิดเล็กคิดน้อย ยอมรับข้อบกพร่องของผู้อื่น
 6. จัดสรรเวลาให้สมดุล ตามหลัก 8-8-8 คือ ท�างาน 8 ชั่วโมง เวลาที่
เหลืออีก 2 ส่วน คือ การนอนหลับ และให้เวลากับครอบครัว
 7. ใส่ใจสุขภาพ ออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที 
สัปดาห์ละ 3-5 วัน ช่วยคลายความเครียด นอนหลับดีขึ้น หลีกเลี่ยงการ 
สูบบุหรี่ ดื่มสุราและสารเสพติด
 8. ออฟไลน์ออกจากโลกโซเชียล แล้วหันมาพูดคุย ท�ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกับคนใกล้ชิดและคนรอบข้าง
 9. ท�างานอดิเรกที่ชอบหรือทดลองท�าอะไรใหม่ๆ
 10. ยึดหลักความพอเพียงในการด�าเนินชีวิต พอใจในส่ิงทีต่วัเองมี ผลวิจัย
ยนืยนัว่าคนท�างานท่ีมคีวามสขุจะเพ่ิมผลผลติมากกว่าคนท�างานท่ีไม่มคีวามสขุถึง 
ร้อยละ 20

ห
วิธีสร้างสุขในการทำางาน



ส
ออกกำาลังกายง่ายๆ ฟิตหุ่นให้เฟิร์ม

าวๆ หลายคนที่ก�าลังมองหาวิธีการลดความอ้วน ฟิตหุ่นให้เพรียว วันนี้มีวิธีเบิร์นแคลอร่ี บอกลา เซลลูไลท์ ที่ได้ผล
ดี ไม่ต้องใช้เวลามากมาแนะน�า น่ันก็คือ “การเดิน” เพียงวันละ 30 นาที จะสามารถช่วยเผาผลาญแคลอรี่ได้ประมาณ 
120-170 แคลอรี่ แต่ถ้าจะบอกลาแคลอรี่ เรามีเคล็ดลับการเดินให้ถูกวิธีที่ได้ผลและไม่ยุ่งยากมาแนะน�ากันค่ะ

 ข้อท่ีควรจ�าไว้ให้มั่นเลย คือ “ต้องเดินให้เหนื่อยถึงจะได้ผล” และต้องเดินเป็นประจ�าอย่าได้ข้ีเกียจเป็นอันขาด ท่องไว้ค่ะ  
ฉันจะผอมๆ ถ้าระยะทางใกล้ๆ เราควรหันมาพ่ึงบริการสองขาของเราแทนพี่วินมอเตอร์ไซค์ เดินไปชมวิวไปเพลินๆ ท่ีนี้ล่ะ 
ค�าทักทายของคนอื่นเวลาเจอคุณจะต้องเปล่ียนจาก “อ้วนข้ึนหรือเปล่าจ๊ะ?” เป็น “ผอมลงหรือเปล่า ไปท�าอะไรมา?” อ่านบทความ
น้ีแล้วก็เตรียมโบกมือลาแคลอรี่ได้เลยจ้า

เดินเร็ว
การเดินช้า ๆ  หรือเดินทอดน่องไม่สามารถช่วยเบิร์นแคลอร่ี
ได้มากนัก การเดินท่ีได้ผลคือ “ต้องเดินแล้วเหนื่อย” 
เพราะฉะนั้น เวลาเดินควรเดินเร็วๆ ก้าวเท้าถี่ๆ จะช่วย 
เผาผลาญแคลอรี่จากกล้ามเนื้อขา และสะโพกได้ นอกจาก
น้ี การเดินเร็ว ๆ  ยังเป็นการกระตุ้นการท�างานของร่างกาย
โดยเฉพาะระบบหัวใจและหลอดเลือดให้ท�างานเพ่ิมข้ึน 
เป็นการฝึกให้หัวใจท�างานได้ดีข้ึนอีกด้วย

แกว่งแขนไปมา
บริเวณใต้รักแร้ของเรามีต่อมน�้าเหลืองอยู่ ดังน้ันการแกว่งแขน
จะช่วยให้ต่อมน�้าเหลืองมีการไหลเวียนดีขึ้น ท�าให้ขับสารพิษ
และของเสียออกจากร่างกาย วิธีแกว่งแขนควรแกว่งไปหน้า
หลังให้สุดแกว่งมาด้านหน้าให้ผ่อน โดยแกว่งสลับกับขาที่ก้าว
ออกไปข้างหน้า หากท�าถูกวิธีจะช่วยท�าให้ลดการสะสมของ 
ไขมันที่ใต้ผิวหนังและช่องท้อง แถมการแกว่งแขนไปมายัง
ช่วยบริหารบริเวณหัวไหล่ ท�าให้คุณคลายปวดไหล่ปวดบ่า
จากการท�างานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆอีกด้วย

เดินสลับวิ่ง
บางคนที่สุขภาพแข็งแรงเดินอย่างเดียวอาจจะรู้สึกเหนื่อย 
ไม่พอ การที่ไม่รู้สึกเหนื่อยก็แสดงว่าไม่ได้ผลนะคะ ดังน้ัน 
เราอาจจะเดินสลับว่ิง เพื่อช่วยเพ่ิมการท�างานของหัวใจ เช่น 
เดิน 40 ก้าว วิ่ง 40 ก้าว แล้วค่อยๆลดจ�านวนการเดิน เพิ่ม
จ�านวนการว่ิงไปเรื่อยๆส�าหรับข้อนี้แนะน�าให้ท�าตอนเย็น
ดีกว่าตอนเช้า ไม่อย่างน้ันคุณอาจจะเหม็นเหงื่อตัวเองไป
ท้ังวันแน่ๆ

เดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์
เชื่อหรือไม่ว่า การข้ึนบันไดประมาณ 15 นาที จะมีการ
เผาผลาญพลังงานถึง 150 แคลอร่ีต่อครั้งเลยทีเดียว  
การข้ึนบันไดเป็นการออกก�าลังแบบแอโรบิค ช่วยท�าให้หัวใจ 
แข็งแรง เสริมสร้างกล้ามเน้ือต้นขา น่องและก้นให้แข็งแรง 
(แถมกระชับด้วยนะ) รู้แบบนี้แล้ว ถ้าต้องขึ้นไปชั้นอื่นที่ไม่
ไกลนัก ก็เปลี่ยนมาเดินข้ึนบันไดให้ติดเป็นนิสัยกันดีกว่าค่ะ 
ได้ทั้งเบิร์นไขมันได้ท้ังประหยัดพลังงานด้วย

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ อยู่คู่ทุกครอบครัวไทย ใส่ใจทุกเจเนอเรชั่น
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ะบบประสาท ถือเป็นฟันเฟืองในการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ท�าหน้าทีค่วบคุมการท�างานของระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
หากเกิดความผิดปกติ แน่นอนว่าส่งผลต่อการใช้ชีวิต อาท ิ
 โรคอัลไซเมอร์ โรคพาร์กินสัน โรคเหน็บชา ฯลฯ
 คลินิกโรคระบบประสาท โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ให ้
ค�าปรกึษาและรักษาผู้ป่วย โดยแพทย์ท่ีมีประสบการณ์และเป็น
ท่ีไว้วางใจของผู้ป่วย พร้อมด้วยเคร่ืองมือทีท่นัสมัย ให้บรกิาร
ตรวจและรักษาด้วยการตรวจพิเศษทางระบบประสาท ได้แก่ 
   CT Scan Brain ตรวจสมองด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
   MRI Brain ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
      MRA, MRV Brain ตรวจเส้นเลือดสมองด้วยคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า
    MRI Spine ตรวจกระดูกสันหลังด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, 
   Electromyography และ Nerve Conduction Study 
ตรวจกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า
  Carotid Vertebral Doppler Ultrasound การตรวจ
หลอดเลือดที่คอด้วยอัลตราซาวด์
  Transcranial Doppler Ultrasound การตรวจหลอด
เลือดในสมองด้วยอัลตราซาวด์

ร

คลินิกโรคระบบประสาท โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

รู้รอบเทคโนโลยีรักษา

• Electroencephalography ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 นวัตกรรมการรกัษาโรคเส้นเลือดสมอง ด้วยเครือ่งไบ- 
เพลน หรือ Bi-plane Intervention  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใน
การตรวจเส้นเลอืด 3 มติ ิด้วยเคร่ืองเอกซเรย์ท่ีมหัีวเอกซเรย์  
2 หัว 2 ระนาบ เหมาะส�าหรับการใช้ตรวจเส้นเลือดสมอง 
ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าเส้นเลือดหัวใจ เพื่อวินิจฉัยโรคและ 
ยังใช้ในการรักษาโรคได้ด้วย เช่น พวกเส้นเลือดขอด  
เส้นเลือดโป่ง เร่ิมจากเอกซเรย์และสอดสายย้อนข้ึนไปแบบ
เดียวกับการตรวจหัวใจ และปล่อยขดลวดหรือสารเคมี
บางอย่างเพ่ืออุดต�าแหน่งเส้นเลือดท่ีผิดปกติ นอกจากน้ี 
ยังสามารถน�ามาใช้ในการรักษาเส้นเลือดตีบ ซ่ึงไม่สามารถ
ให้ยาสลายล่ิมเลือดได้ หรือให้ยาแล้วไม่ได้ผล ช่วยในการ
รักษาอัมพฤกษ์ อัมพาตในส่วนที่เป็นเส้นเลือดตีบได้ดีขึ้น
  ด้วยเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีพั่ฒนาอย่างไม่หยุดนิง่
เพ่ือการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีดีเย่ียม 
ภายใต้หลักคุณธรรมที่ยึดถือปฏิบัติเสมอมา ท�าให้คลินิก
โรคระบบประสาท โรงพยาบาลวชิยัยุทธ ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ป่วยมาอย่างยาวนาน

“โรคระบบประสาท”

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
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The Agilia family offers a complete range of infusion pumps, accessories 

and disposables to cover all major IV drug administration needs.

Injectomat Agilia Injectomat MC Agilia Injectomat TIVA Agilia Volumat Agilia Volumat MC Agilia
Links & 

Accessories

Administration 

Sets

Maintenance 

Tools



พราะสมองเป็นอวัยวะท่ีส�าคัญที่ควบคุมระบบการท�างานและการส่ังการของร่างกายท้ังหมด  
หากฝึกให้สมองได้ท�างานซับซ้อนเป็นประจ�าจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท�างานของสมอง
ได้เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญลดความเส่ียงโรค "สมองเส่ือม" ได้  เรามีท่าการบริหารสมองง่าย ๆ ด้วย
สองมือ มาให้ฝึกท�ากันค่ะ

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ท่าเหล่านี้ควรท�าเป็นประจ�าทุกวัน และ
สามารถท�าได้ทุกเวลา เพราะภาวะโรคสมองเสื่อม ไม่ใช่เพียง
ผู้สูงอายุเท่านั้นที่สามารถป่วยเป็นโรคนี้ได้ แต่คนทุกเพศทุก
วยัก็เป็นได้หากไม่ดูแลตนเอง เราควรหันมาดูแลสมองของเรา
ให้สมบูรณ์มากที่สุด อย่าลืมไปฝึกท�ากันนะคะ....

เ
ง่ายๆ5ท่าบริหาร

ชะลอสมองเสื่อม

ใช้มือขวาวางที่ไหปลาร้า จะมีหลุม
ตื้นๆ บนผิวหนัง ใช้นิ้วหัวแม่มือและ
น้ิวช้ี คล�าหาร่องหลุมตื้นๆ 2 ช่องนี้ซึ่ง
ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว หรือมากกว่านี้  
นวดบริเวณนี้ประมาณ 30 วินาที และ

ท่าปุ่มขมับ 

3

4

5

2
ใช้น้ิวทั้ง 2 ข้างนวดขมับเบาๆ วน
เป็นวงกลม ประมาณ 30 วินาที ถึง 
1 นาที พร้อมกวาดตามองจากซ้าย
ไปขวา และจากพ้ืนมองข้ึนไปท่ี 
เพดาน                                                                   

มือขวาท�าท่าจีบ น้ิวอื่นๆ ให้เหยียดออกไป มือซ้ายให้ท�า
เป็นรูปตัวแอล น้ิวที่เหลือให้ก�าเอาไว้ ท�าท่าสลับมือทั้ง 2 
ข้าง ไปมา 10 คร้ัง

ท่าจีบ L

มือขวาท�าท่าโป้ง มือซ้ายให้ท�าท่าก้อย โดยก�ามือและ
เหยียดน้ิวก้อยช้ีออกมา เปลี่ยนมาเป็นโป้งด้วยมือซ้าย
และก้อยด้วยมือขวา ท�าสลับกันไปมา 10 คร้ัง

มือขวาอ้อมไปที่หูซ้าย ส่วนมือซ้ายอ้อมไปจับหู
ขวา เปล่ียนมาเป็นมือซ้ายอ้อมไปจับหูขวา ส่วน
มือขวาอ้อมไปจับหูซ้าย

ท่าโป้ง-ก้อย

ท่าแตะหู

ท่าปุ่มสมอง1

ให้น�ามือซ้ายวางไปท่ีต�าแหน่งสะดือ ขณะท่ีนวดปุ่มสมอง
ก็ให้กวาดตามองจากซ้ายไปขวา ขวาไปซ้าย และจากพื้น
ขึ้นเพดาน จากน้ันให้เปลี่ยนมือด้านขวาท�าเช่นเดียวกัน
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ามค�่าคนื หลายๆ คนคงต้องเคยเจอกบัสถานการณ์ สะดุ้งตืน่จากเสียง
กรนของคนข้างๆ จนท�าให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอน มิหน�าซ�้าคนที่กรน
จะไม่รู้ตัว เมื่อถึงยามเช้าจึงมักปฏิเสธเสียงแข็งว่า “ไม่ได้กรน” แล้ว 
“การกรน”เกิดขึ้นได้อย่างไร ท�าไมบางคนถึงกรน แต่บางคนก็ไม่กรน 
มาท�าความเข้าใจกับการกรนกันหน่อย 
 ในทางการแพทย์ แบ่งการกรนเป็น 2 แบบ คือ 
 1. การกรนแบบไม่มีความผิดปกติของการหายใจ เป็นการกรนทีมี่เสยีง
กรนสม�า่เสมอไม่มีการขาดช่วง หรอืเป็นจงัหวะต่อเน่ืองกนั ไม่มทีางเดนิ
หายใจตีบแคบ ภาวะอ่ิมตัวของออกซิเจนในกระแสเลือดขณะหลับเป็นปกติ     

ย

 2. การกรนแบบมีความผิดปกติของการหายใจ   
เกิดจากการตีบแคบของช่องทางเดินหายใจมาก จงัหวะการ 
กรนไม่สม�่าเสมอ มีการขาดช่วงของเสียงกรน ในบาง
รายอ าจมีการส�าลักน�้าลาย และถ้ามีการตีบแคบของ
ช่อง ทางเดินหายใจมากข้ึนเสียงกรนจะดังมากขึ้น 
และใ นขณะเดียวกันก็จะพบว่ามีภาวะค่าความอิ่มตัว
ของออกซเิจนในเลอืดลดต�า่ลงไปด้วย ในบางรายอาจ
พบว่ าปากเขียวคล�้าขณะหลับ และต่ืนนอนตอนเช้า
จะมื ดวงตาแดงช�้าเหมือนอดนอนมานานทั้งๆที่นอน 
8-10 ชั่วโมง เข้าใจแบบนี้แล้วจะเห็นได้ว่า “การกรน” 
เป็นเรื่องที่ไม่ควรปล่อยผ่านไปในแต่ละค�่าคืน 
 ผู้ ท่ีมีภาวะของการกรนสามารถเข้ารับการตรวจ
ประเ มินจากแพทย์เฉพาะทาง ได้ที่ศูนย์ตรวจโรค
จากก ารนอนหลับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ที่ได้รับใบ 
รับร องคุณภาพ จากสมาคมโรคจากการหลับแห่ง
ประเทศไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โดยแ พทย์ด้านโรคจากการหลับ (Certif ed Sleep 
Physician) 
 สอบถามรายละเอยีดได้ที ่ศนูย์ตรวจการนอนหลับ 
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 0-2265-7777 

ไม่ใช่เรื่องปกติ
นอนกรน..

i



“บ้าน” นอกจากจะเป็นสถานท่ีส�าหรับพักผ่อนแล้ว ยังเป็นท่ี
เยียวยาจิตใจเมื่อเจอปัญหาต่างๆ ดังนั้น หลายคนจึงให้ความ
ส�าคัญกับการตกแต่งมุมต่างๆ ภายในบ้านท้ังเฟอร์นิเจอร์  
ของตกแต่ง และสีทาบ้าน ให้รู้สึกผ่อนคลาย วันนี้เรามีเทคนิค
แต่งบ้านเพื่อบ�าบัดความเหนื่อยล้ามาฝากกันค่ะ
 1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน ด้วยการน�าต้นไม้หลาก
หลายสายพันธุ์ เช่น เฟินดาบออสเตรเลีย กล้วยไม้ ลิ้นมังกร 
พลูด่าง ฯลฯ ซึ่งเป็นพืชที่สามารถปลูกในร่ม ใช้พ้ืนท่ีไม่มาก 
เพ่ิมความเป็นธรรมชาติด้วยเสียงน�้าตก หิน และดิน ตกแต่ง
ผนังด้วยภาพศิลปะ อาทิ ภาพสัตว์ ภาพท้องทะเล ภูเขา แม่น�้า 
ฯลฯ ช่วยเติมความรู้สึกด้านบวก และเพิ่มสุนทรียภาพในการ
พักผ่อนมุมต่างๆ ของบ้าน
 2. เปิดบ้านรับแสงสว่าง บ้านที่อึมครึมจะชวนให้จิตใจ 
ห่อเห่ียวและเหนือ่ยล้าขึน้ไปอกี ควรเปิดม่านรบัแสงแดดอ่อนๆ 
ยามเช้า เพือ่เตมิพลงัและความกระปรีก้ระเปร่า นอกจากนี ้ควร
เปิดหน้าต่างรับลมธรรมชาติ แทนท่ีจะอุดอู้อยู่แต่ในห้องแอร์
เพียงอย่างเดียว
 3. มุมท�างานแสนสงบ เมื่องานคือสิ่งที่ละทิ้งไม่ได ้ 

กับ 4 เทคนิคแต่งบ้าน
บำาบัดความเหนื่อยล้า

มมุท�างานภายในบ้านจึงกลายเป็นมมุทีค่วรสงบเพือ่ให้เหมาะแก่
การใช้สมาธิ ดังนัน้ โต๊ะท�างานจึงควรวางให้หันหน้าเข้าหาก�าแพง 
หรอืมุมใดมุมหนึง่ในบ้าน แทนทีจ่ะเป็นหน้าต่าง เพือ่ป้องกันสิง่
รบกวนภายนอก เพ่ิมจนิตนาการให้โลดแล่นด้วยการตกแต่งโต๊ะ
ท�างานด้วยรปูภาพหรอืตุ๊กตาทีช่อบ และนอกจากงานประจ�าที่
ท�าแล้ว ยังควรมีมุมงานอดิเรกเอาไว้เพิ่ม Passion อีกด้วย
 4. สีบ้านเพ่ิมความสุข นอกจากการจัดมุมต่างๆ ภายใน 
บ้านแล้ว การเลือกสีทาบ้านยังสะท้อนความรู้สึกได้อีกด้วย  
“สีเหลือง” เป็นสีแห่งความสุข จะช่วยกระตุ้นพลังเชิงบวกและ 
ท�าให้รู้สึกอบอุ่น “สีฟ้า” เป็นสีแห่งความสงบ สดใส ปลอดโปร่ง  
และ “สีเขียว” ให้ความรู้สึกร่มรื่น เย็นสบาย และผ่อนคลาย
 ทั้งนี้ ส�าหรับใครที่ก�าลังมองหาเทคนิคการตกแต่งบ้าน  
ทริคเล็กๆ เหล่าน้ี อาจจะเปล่ียนบ้านของคุณ ให้เป็นมากกว่า
ที่อยู่อาศัย และกลายเป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจท่ีเติมพลัง
ได้ในทุกวัน
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จจุบัน เทคโนโลยใีนการผ่าตัดปลูกถ่ายตบัได้รบั
การพฒันามากขึน้ โดยกว่า 90% ของผู้ป่วยทีเ่ข้า
รบัการรบัการผ่าตัดปลูกถ่ายตับสามารถมชีวิีตอยู่
ได้อย่างมคุีณภาพ ท้ังน้ี การผ่าตดัดังกล่าว จ�าเป็น
ส�าหรับผู้ป่วยโรคตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรังระยะ
สุดท้าย และมะเรง็ตับ ซึง่ได้รบัการรักษามาระยะ
หนึ่งจนไม่ตอบสนองต่อการรักษาทางยา
 ส�าหรับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซึ่งแต่เดิมได ้
ส่งผู้ป่วยทีร่อรับการปลกูถ่ายตับไปยงัโรงพยาบาล
ของรัฐ ได้พัฒนาความพร้อมและศักยภาพ  
ท้ังด้านแพทย์ผ่าตัด แพทย์วสัิญญี แพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์เปลี่ยนถ่ายตับ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

"อยู่อเมริกา 19 ปี ไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่"
ปลูกถ่ายตับ เปลี่ยนชีวิต

ปั ด้านโรคตบั ทมีพยาบาลทีจ่ะดแูลผูป่้วยหลังผ่าตดั ทมีห้องผ่าตัด ตลอดจนหน่วย
สนับสนุนอืน่ๆ และได้ยืน่ค�าร้องไปยังสมาคมปลูกถ่ายตับเพ่ือท�าการสมคัรเป็น
โรงพยาบาลสมาชิกท�าการปลกูถ่ายตบั โดยมีมตอินุมัติเมือ่วันที ่8 ธันวาคม 2547 
นับเป็นโรงพยาบาลแห่งท่ี 7 ในประเทศไทยท่ีสามารถท�าการปลกูถ่ายตับได้  
โดยท�าการผ่าตัดผู้ป่วยส�าเร็จกว่า 35 ราย รวมถึงเป็นโรงพยาบาลเอกชน 
ที่มีสถิติการผ่าตัดปลูกถ่ายตับมากที่สุดแห่งหน่ึงและประสบผลส�าเร็จ 
เป็นอย่างดี
 คุณโจเซฟ - พรรคนาวิน เข็มทรัพย์ อายุ 49 ปี เชฟเจ้าของธุรกิจ
ร้านอาหารไทย “Panvimarn Thai Cuisine” เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐ
แคลฟิอร์เนีย ประเทศสหรฐัอเมรกิา หนึง่ในผูป่้วยปลูกถ่ายตบัทีโ่รงพยาบาล
วิชัยยุทธ ที่ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
สุขอีกครั้ง
 คุณโจเซฟ เล่าว่า “เร่ิมป่วยเมื่อ 2 ปีที่แล้วด้วยโรคไวรัสตับอักเสบบี 
เบาหวาน เกล็ดเลือดต�่า และติดเชื้อในกระแสเลือด อาการเริ่มแรก คือ  
ท้องบวมไม่มแีรง ตกเยน็เป็นไข้ ทานอะไรไม่ได้ นอนอยู่บนเตียงเป็นเดอืนๆ 
ไปหาหมอที่ University of California Los Angeles Hospital ระยะ
หนึ่งอาการไม่ดีขึ้น จนในท่ีสุดถึงกับเดินไม่ได้ท้องบวมโตเหมือนผู้หญิง 
ตั้งท้อง 8 เดือน เบื่ออาหาร จนในที่สุดคิดว่าคงไม่รอดแน่แล้ว จึงตัดสินใจ
เดนิทางมาเมอืงไทย และเลือกโรงพยาบาลวชัิยยุทธในการผ่าตัดเปล่ียนตับ”
 “ก่อนหน้าน้ีได้ไปปรึกษาหลายท่ี แต่ไม่ได้รับการบริการและการรกัษาทีด่ี
เท่าท่ีควร จงึตัดสนิใจเลอืก รพ.วชัิยยุทธและเข้ารบัค�าปรกึษากบั นพ.อนชิุต
ถึงอาการและสาเหตุจนได้ความกระจ่างว่าจะต้องท�าการรกัษาอย่างไร คร้ัง
นี้ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด ผมจึงรอดตายมาได้จนถึงทุกวันนี้”
  “รพ.วิชัยยุทธเป็นเหมือนบ้าน ผมอยู่อเมริกามา 19 ปี ไม่มีที่ไหน
เหมือนท่ีนี่ ทั้งอาจารย์หมอและพยาบาลให้การดูแลรักษาอย่างดีเป็น
เวลา 9 เดือนเต็ม จนรู้สึกเหมือนตายและได้เกิดใหม่ในปีเดียวกัน  
ผมซาบซึ้งในความช่วยเหลือของคณะแพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะ 
นพ.อนชุติ, นพ.สมชัย, นพ.สทิธิเ์ทพ, พญ.สวุรรณ,ี คุณวันทนา หัวหน้า
ฝ่ายการพยาบาล และพยาบาลทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
ที่ท�าการดูแลรักษาผมจนหายเป็นปกติ”

พรรคนาวิน เข็มทรัพย์  
เชฟเจ้าของธุรกิจร้านอาหารไทย “Panvimarn Thai Cuisine”  
เมืองลอสแองเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
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“ถังมหัศจรรย์"
 สวนผักของคนเมือง

ด้ วยข้อจ�ากัดของคนเมือง ไม่ว่าจะเป็นพื้นท่ีในการเพาะปลูก หรือ
หาเวลาดูแลรดน�้ายาก ท�าให้หลายคนถอดใจที่จะปลูกผัก สร้าง 
สวนผักในคอนโด บ้านของตนเอง ...วนันี ้จะน�าเสนอวธีิการไอเดยี
ดีๆ สร้างสวนผักส�าหรับคนเมือง ปลูกผักกินเองได้อย่างง่ายดาย 
โดยใช้แนวทาง “เกษตรอัจฉริยะ” หรือ “SMART FARM” การ
ท�าเกษตรยคุใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยี นวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เข้า
มาช่วยสร้างสวนผัก บ้านผักได้ด้วยตนเอง
 “ถงัมหัศจรรย์” เป็นอีกหนึ่งวิธกีารสร้างสวนผักของคนเมือง 
ทีไ่ม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหนก็สามารถปลกูพชืผักได้ด้วยตนเอง โดย
เฉพาะผักสวนครวัได้ไม่น้อยกว่า 8 ชนิด แถมมกีารออกแบบระบบ
น�า้ ให้ถงัสามารถมีน�า้เลีย้งพืชผักเองได้ โดยไม่ต้องรดน�า้ ประหยดั
ทั้งพื้นที่ เวลา และเงินในกระเป๋าได้อีกด้วย
 ง่ายๆ 8 ขั้นตอนแบบฉบับคุณลุงวิสุทธ์ิ สมหวัง คนเก่งแห่ง
บ้านสวน Organic Way ได้อธิบายให้ฟังว่า 
 1. หาถังมาเจาะรูด้านข้างเพื่อสอดเหล็ก หรือไม้ไขว้กันเป็น
กากบาท ประมาณให้สูงจากก้นถัง 1ใน 3 หรือ 1 ใน 4 ของถัง 
 2. เจาะรูต�่ากว่าช่องใส่ไม้หรือเหล็กเล็กน้อยส�าหรับระบายน�้า
ออก 
 3. เจาะช่องเป็นรูปโค้งส�าหรับใส่ต้นผักต่างๆ รอบถัง 
 4 .หาตะแกรง หรือ พลาสติกลูกฟูก (feature board) เจาะรู 
หลายๆ ชิ้น มาวางบนเหล็กหรือไม้ ให้สามารถรองรับน�้าหนักของ
ดินด้านบนได้
  5. น�าดินที่เตรียมไว้มาใส่ โดยเริ่มต้นใส่เล็กน้อยเป็นพื้นฐาน
ก่อน แล้วใส่ต้นผักที่จะปลูกลงไปในช่องโค้งที่เตรียมไว้ จากนั้น

จึงใส่ดินเพ่ิม เพื่อให้กลบบริเวณรากของ 
ต้นผักอย่างมิดและมั่นคง 
 6. ปลกูผกัชนิดต่างๆ ท่ีต้องการลงโดยรอบ 
แต่ละช่องให้ท�าวิธีเดียวกับขั้นตอนที่ 5 
 7. ตรงกลางสามารถปลกูผกัได้อกี 1 ชนดิ 
เช่น มะเขือ หรือผักชนิดอื่นๆ ที่ต้องการ 
 8. รดน�า้ได้ตามปกติ น�า้จะลงไปเก็บไว้ด้าน
ล่างถงั ส่วนทีเ่กินระดบัท่ีวางไว้ กจ็ะล้นออกมา 
ท�าให้พืชรากไม่เน่า และในยามท่ีไม่อยู่บ้าน พืช
ผกัก็ยงัคงเติบโตต่อไปได้ โดยไม่แห้งเหีย่วด้วย
ความหิวกระหายน�้า
  ส�าหรับการเลอืกผักท่ีมาปลกูในถังมหศัจรรย์ 
ควรเปน็พชืผกัสวนครวัทีใ่ช้บอ่ยๆ และเดด็ใช้
ได้เรื่อยๆ เช่น กะเพรา โหระพา แมงลัก ชะพลู 
ใบเตย ผักชีลาว และอ่ืนๆ นวัตกรรมจากความ
คิดสร้างสรรค์ “ถังมหัศจรรย์” เรียกได้ว่า ต่อ
ให้มีพ้ืนท่ีเพยีงน้อยนิด กส็ามารถปลูกผกัสวน
ครัวไว้ท�ากับข้าวได้มากมายในถังเดียว

สวนผักคนเมือง
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รงพยาบาลวิชัยยุทธได้พัฒนาการบริการทางการแพทย์ 
จนก้าวสู่การเป็นหน่ึงในโรงพยาบาลเอกชนช้ันน�าท่ีให้
ความส�าคญัของชุมชนและสังคมผ่านการจัดกิจกรรม รวม
ถึงโครงการอนัเป็นประโยชน์และเสรมิสร้างคณุภาพชวีติ
ให้แก่ผู้คนเรื่อยมา
 ในปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิชัยยุทธสานต่อการสร้าง
สังคม ส่งต่อความรู้กับแก่ประชาชน ผ่าน “โครงการ 50 
ปี วิชัยยุทธอาสา พัฒนาชุมชน” ซ่ึงถือเป็นกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ในโอกาสย่างเข้าสูปี่ที ่50 ของการด�าเนิน
งาน โดยน�าร่องกิจกรรม ณ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ เคหะ
ศรีย่าน เขตดุสิต มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะต่างๆ 
อาทิ การฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยทีมแพทย์
และพยาบาล การให้ความรู้ทางด้านสุขภาพ รวมทั้งการ
สร้างโรงขยะชุมชน และการปรับปรุงสภาพห้องน�้าและ
ราวจับส�าหรับผู้สูงวัยในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือ
ร่วมใจเป็นอย่างดีจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
ของโรงพยาบาล
 นอกจากการใส่ใจชุมชนและสังคมแล้ว โรงพยาบาล
วชัิยยุทธยังให้ความส�าคัญกบัพระพทุธศาสนา โดยได้ก่อต้ัง 
“มูลนธิิเพือ่รกัษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ” ในปี พ.ศ. 
2539 จากความตั้งใจของนายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์ 

หน่ึงในผูก่้อตัง้โรงพยาบาลวชิยัยุทธ ซึง่เคยด�ารงต�าแหน่ง
ประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 
และได้ก่อต้ังชมรมพระพุทธศาสนา โรงพยาบาลวชิยัยุทธ
ขึ้น เพื่อรักษาพยาบาลพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ  
(สปุฏิปันโน) ทีมิ่ได้มีทนุทรพัย์ใดๆ ไว้ส�าหรับยามอาพาธ
และเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ซ่ึงรายได้ของ 
มูลนิธิฯ ส่วนใหญ่มาจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาร่วม
บริจาค โดยสามารถบรจิาค ผ่านช่ือบญัชี มลูนธิเิพือ่รักษา
พยาบาลพระภกิษอุาพาธ รพ.วชัิยยุทธ ธ.กรุงศรีอยุธยา 
สาขาคลองประปา เลขที่บัญชี 053-1-33980-1
 และเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ที่ผ่านมา  โรงพยาบาล 
วชิยัยุทธ ได้จัดกจิกรรมฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชพีพืน้ฐาน 
“Two Hands, Save Hearts 2019 ครั้งที่ 3” ด้วยการ
ฝึกปฏิบัติกดหน้าอก (Hand Only CPR) การสาธิตการใช้
เครือ่งกระตุกไฟฟ้าอัตโนมติั (AED) การสาธติการแก้ปัญหา
การส�าลกัและการจมน�า้ โดยทมีแพทย์โรคหวัใจและพยาบาล 
รวมถึงบริการตรวจวัดความดันโลหิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 นอกจากนียั้งได้เข้าร่วมเป็นพันธมติรสนับสนนุสโมสร
ฟุตบอลบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ในด้านการดูแลสุขภาพและ
รักษาพยาบาลนกักีฬาบจี ีปทมุ ยไูนเตด็ เพือ่เตรียมความ
พร้อมลุยศึกฟุตบอลไทยลีกตลอดฤดูกาล 2019

50 ปีแห่งการสร้างสังคม สร้างสุข 
ปีวิชัยยุทธ50

โ

ขอขอบคุณ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  
เรียบเรียงและจัดพิมพ์
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