บรรณาธิการ

สวัสดีสมาชิกและผูอานวารสารวิชัยยุทธทุกทานครับ หลังจากที่ผานชวงเวลาที่เราฝาฟนกับ “โควิด-19”
มาอยางยาวนาน ตัวเลขผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตรายวันก็ยังคงสูงอยางตอเนื่องนะครับ หลายทานที่เคยไดรับ
วัคซีนโควิดครบโดสแลว คงตองเริม่ มองหาวัคซีนเข็มกระตุน ตามทีก่ ระทรวงสาธารณสุขไดเนนยํ้า โดยเฉพาะกลุม
เปราะบาง เชน ผูสูงอายุ เด็กเล็ก และผูที่มีโรคประจําตัว ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับวัคซีนเข็มกระตุนหลัง
รับวัคซีนครบโดสแลว 3 เดือน โดยเฉพาะวัคซีนประเภท mRNA ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ณ ขณะนี้ ถึงแมวาการฉีดวัคซีนอาจไมไดครอบคลุม
การปองกันติดเชื้อได 100% แตจะชวยลดความรุนแรงของโรคอยางเห็น
ไดชดั ครับ ขณะนีท้ วี่ ชิ ยั ยุทธก็มแี พ็กเกจวัคซีนทางเลือก Moderna ใหบริการ
ทุกวันไมเวนวันหยุด หรือสามารถซื้อคูปองเก็บไวใชไดถึงเดือนมิถุนายน
2565 สามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.vichaiyut.com ครับ
สําหรับวารสารวิชยั ยุทธฉบับนี้ เรามีบทความพิเศษทีน่ า สนใจมาฝาก
นายแพทยไพบูลย จิตติวาณิชย
กันเชนเคยนะครับ หวังวาจะเปนประโยชนสําหรับทุกทานนะครับ
ประธานเจาหนาที่บริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
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เตือนภัย รับประทานบุฟเฟตบอย
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ผูสูงอายุกับปญหาสุขภาพที่ตองเตรียมรับมือ

10 รูหรือไม

คนเราจะเปนอยางไรเมื่ออดนอนนานๆ

ที่ปรึกษา
นพ.สมพนธ บุณยคุปต
นพ.ประพุทธ ศิริปุณย
นพ.พรต ทองวานิช
นพ.ณรงค รอดวรรณะ
นพ.ประพจน คลองสูศึก
นพ.กําธร เผาสวัสดิ์
นพ.วิเชียร กาญจนภูมิ
นพ.สุรวุฒิ ปรีชานนท
พญ.สุขจันทร พงษประไพ
นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา
บรรณาธิการบริหาร
นพ.ไพบูลย จิตติวาณิชย
กองบรรณาธิการ
คุณชลธิชา แนวมาลี
คุณพีรพัฒน พุกกะคุปต
ศิลปกรรม
คุณสุรศักดิ์ สมบุญ
คุณศรีวรินทร กิจเลิศสกุลวงศ

สามารถติดตอรับวารสารไดที่
ศูนยสารสนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
หองสมุด INTOUCH อาคารอินทัช ทาวเวอร ชั้น 12
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท ปตท. จํากัด มหาชน (สํานักงานใหญ)
Au Bon Pain ชั้น 10 อาคารศูนยการแพทยวิชัยยุทธ
บริษัท ทรู ทาวเวอร (สํานักงานใหญ)
บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน )
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เชลลประเทศไทย
บริษัท บางกอกปโตเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต อาคารสวนมะลิ ชั้น 2
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย อาคารเอ็กซิม
สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5
สถานีโทรทัศนชอง 9 เอ็มคอตเอชดี
เอเทรียมคลับ (ฟตเนส)
ศูนยโตโยตา เค.มอเตอรส 15 สาขาทั่วกรุงเทพ

11 Experience
โรคหลอดเลือดสมอง

12 ถามมา ตอบไป
13 Care for Kids

การกลืนของเจาตัวเล็ก
เรื่องไมเล็กสําหรับคุณพอคุณแม

14 One Day Out
Bangkok Design Week (บางรัก)
16 Health in Trend
เคเบิล้ สกี สมาธิและรางกายตองเปนหนึง่ เดียว
17 Enjoy your meal
รานบารเลยัม

18 Activities

สมัครสมาชิก
วารสารวิชัยยุทธ

02-265-7777
www.vichaiyut.com
vichaiyuthospital
vichaiyuthospital
vichaiyuthospital
*ภาพประกอบในวารสารเลมนี้
ใชประกอบกับเนื้อหาทางการแพทย
เพื่อกอใหเกิดประโยชนแกผูอาน

วารสารวิชัยยุทธ จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจดานสุขภาพ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมติดตอ โทรศัพท 02-265-7777 www.vichaiyut.com E-mail : imc@vichaiyut.com
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เปนภาวะเลนสตา (ตาดํา) ที่มีหนาทีร่ วมแสงไปสูจอประสาทตามีความขุนมัว เมื่อเกิดตอกระจก
ทําใหแสงไมสามารถเขาไปในตาไดตามปกติ สงกระทบตอการมองเห็น ทําใหการมองเห็น
ไมชัดเจนหรือมีอาการตามัว อาจจะเปนสีเหลือง สีนํ้าตาล จนถึงสีขาว ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลง
ของเลนสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่คอยๆ เกิดขึ้นอยางชาๆ ตามอายุที่เพิ่มสูงขึ้น

อาการทีม
่ กั พบไดบอ ยในผูป
 ว ยตอกระจก
✔ ตาพรามัว

เห็นภาพซอน ถึงแมมองดวยตาขางเดียวก็ตาม
เหมือนมีอะไรมาบัง อาการจะเปนมากในชวงเวลากลางคืน
ทําใหขับรถเวลากลางคืนลําบาก เกิดจากความขุนของเลนส
แกวตาไมเทากัน การหักเหของแสงไปทีจ่ อประสาทตาไมรวม
เปนจุดเดียว ในผูปวยบางรายจะมีอาการสายตาเปลี่ยนบอย
อาจเกิดอาการสายตาสัน้ ลงผิดปกติ ซึง่ เปนสาเหตุทตี่ อ งเปลีย่ น
แวนตาบอยครั้ง
✔ การมองเห็ น สี ผิ ด เพี้ ย นไปจากเดิ ม

อาจเห็นเปนสีเหลืองมีเฉดสีที่เขมขึ้นกวา
ความเปนจริง สงผลทําใหในการอานหนังสือ
หรือกิจกรรมตางๆ ตองใชแสงสวางเพิม่ มากขึน้
เพื่อการมองที่ชัดเจน
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ความเสี่ยงที่เปนสาเหตุ

ของการเกิดโรคตอกระจก
◆

◆
◆
◆
◆

◆

◆

ผูปวยที่เปนมากําเนิด หากตอกระจกอยูตรงกลางของแนวการ
มองเห็นจะตองใหความสําคัญในการรักษา เพราะผูปวยในกลุมนี้
ถาหากไมไดรบั การวินจิ ฉัยรักษาโดยเร็ว อาจทําใหสญู เสียการมองเห็น
อยางถาวร
ตอกระจกทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ ดวงตาไดรบั กระทบกระเทือน หรือมีสงิ่
แปลกปลอมเขาในลูกตา โดนรังสีบริเวณใบหนา หรือการโดนกระแส
ไฟฟาแรงสูงดูด
การซื้อยาที่มีสวนผสมของสารสเตียรอยดมาหยอดตาอยางผิดวิธีเปนเวลานาน ถึงแมวา จะหยุดใชยากลุม นีแ้ ลว
ก็ตาม ตอที่เกิดขึ้นแลวก็จะไมหายไป แตก็สามารถระงับไมใหลุกลามไดหากรักษาอยางถูกวิธี
ผูป ว ยโรคเบาหวานเปนเวลานาน เลนสตาทีเ่ คยใสจะเริม่ ขุน มีสาเหตุจากการทีน่ ํ้าตาลในเลือดเปลีย่ นแปลงเปน
สารซอบิตอล และฟรุคโตส สารเหลานีเ้ มือ่ สะสมทีเ่ ลนสตาจะสงผลทําใหเลนสตาขุน และบังแสงมิใหเขาสูน ยั น
ตาอยางที่ควรจะเปน
แสงอาทิตยที่มีรังสีอัลตราไวโอเลตที่ทําความเสียหายตอดวงตา ซึ่งตาเรามองไมเห็น แบงเปน UVA และ UVB
UVA ดวงตาจะดูดซับไปยังเลนสแกวตา หากไดัรับในปริมาณประมาณมากจะทําใหเกิดตอกระจก
UVB ดวงตาจะดูดซับไปยังกระจกตาและเยือ่ บุลกู ตา หากไดัรบั ในปริมาณมากจะทําใหเกิดตอลม ตอเนือ้ และ
ตอกระจกได
การสูบบุหรีเ่ พิม่ โอกาสเปนตอกระจก
แสงอาทิตยที่มีสวางจาเมื่อกระทบดวงตา
ไดเร็วกวาคนทัว่ ไป เนือ่ งจากสารพิษ
โดยตรง แมเปนระยะเวลาสัน
้ ๆ อาจทําใหเกิด
ตางๆ ภายในบุหรี่จะเปนตัวเรงให
ความเสียหายการมองเห็นอยางถาวรได
เลนสตาที่อยูขางในขุนมัวตามระยะ
เวลาที่สูบ เมื่อสะสมเปนนานผูปวย
ก็จะเขาสูภาวะตอกระจกโดยไมรตู วั
พบไดบอ ยในกลุม ผูส งู อายุ โดยอาการ
จะเกิดภาพมัวอยางชาๆ มองเห็น
ไมชัดเต็มที่ ซึ่งผูสูงอายุปกติ ระยะ
สายตามักจะนิ่ง หรือเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย หากมีการเปลี่ยนแปลงไป
มาก อาจเปนสัญญาณวามีความ
ผิดปกติกับดวงตา หากปลอยไวนาน
อาจเกิดภาวะตอหินแทรกซอน ควรทํา
การรักษาตั้งแตเนิ่น
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การรักษาตอกระจกโดยการผาตัด

ปจจุบันการผาตัดเปนวิธีเดียวที่ใชในการรักษาตอกระจก ซึ่งการผาตัดก็มี
หลายแบบ แตวธิ ที เี่ ปนทีน่ ยิ มและมีประสิทธิภาพสูง คือวิธกี ารใชคลืน่ เสียง
ความถีส่ งู หรือ Ultrasound ในการสลายเลนสใหเปนผงเล็กๆ แลวดูดออก
ผานทอเล็กๆ เรียกการผาตัดแบบ Phacoemulsification โดยการผาตัดวิธี
นี้ จะเปดแผลเล็กขนาด 2-3 มิลลิเมตรทีก่ ระจกตาเพือ่ เปดผิวเลนส ทําการ
สลายเลนสและใสเลนสแกวตาเทียมแทนเขาไป โดยไมตองเย็บแผล

ขอแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับผูรับการผาตัดรักษาตอกระจก
เมื่อจักษุแพทยทําการตรวจและวินิจฉัยโรคตอกระจกเปนที่เรียบรอย
เมื่อไดชวงเวลาที่เหมาะสม จักษุแพทยจะตรวจสอบความพรอมของ
สภาพรางกาย และชวงเวลาที่เหมาะสมในการผาตัด โดยมีขอแนะนํา
หลังผาตัด ดังนี้
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

หามขยี้ตาเด็ดขาด หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุนผง
และควันตางๆที่จะเขาตา
ผูปวยควรใสที่ครอบตาเพื่อปองกันการกระทบกระแทก
โดยบังเอิญ โดยปดฝาครอบพลาสติกไวตลอด
24 ชั่วโมง อยางนอย 1 สัปดาห
เช็ดทําความสะอาดดวงตา ดวยสําลีชุบนํ้าเกลือปลอดเชื้อ
หรือกระดาษฆาเชื้ออยางนอยวันละ 2 ครั้ง
หามนอนควํ่า สามารถนอนตะแคงไดตามปกติ หลีกเลี่ยงการนอนทับตาขางที่ผาตัดอยางนอย 4 สัปดาห
แนะนําใหสระผมโดยวิธีนอนหงาย หลับตา และมีเครื่องปองกันไมใหนํ้ากระเด็นเขาสูดวงตา
งดลงวายนํ้าอยางนอย 4 สัปดาห
หยอดยา ใชยาตามเวลาที่กําหนดอยางเครงครัด มาพบจักษุแพทยตามนัดและนํายามาดวยทุกครั้ง
หากมีอาการ ปวดตา ตาแดง ตามัวลงกวาเดิม หรือการกระแทกบริเวณที่ผาตัด ตองมาพบจักษุแพทยทันที

ดวยความเชี่ยวชาญของจักษุแพทย
และเทคโนโลยีทางการแพทยขั้นสูง
ในการรักษา รวมทั้งการปฎิบัติตัว
ที่ถูกตองหลังการผาตัดของผูปวย
จะชวยทําใหผลการรักษาตอกระจก
มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
สูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

โดย พญ. ศุภมาส โรจนนินทร และ พญ. ชญาณี อิงคากุล
จักษุแพทย คลินิกตา
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"บุฟเฟต" (all you can eat)
คือ การกินเทาไรก็ไดตามใจฉัน เริม
่ กําเนิดจาก
ชาวสวีเดน ซึ่งเปนประเพณีการตอนรับกลับ
บานของชาวไวกิง้ ทีอ่ อกทะเลเปนเวลานาน เมือ่
กลับเขาฝง ชาวบานที่รอคอยการกลับมาจะ
จัดโตะอาหารทีม
่ อี าหารในปริมาณเยอะมากๆ
เพื่อตอนรับเหลาไวกิ้งที่หิวโหย หลังจากนั้น
วัฒนธรรมบุฟเฟตถูกเผยแพรไปทั่วโลกโดย
ชาวอเมริ กั น ด ว ยความเชื่ อ ที่ ว  า อาหารที่
รั บ ประทานได ไ ม อั้ น นั้ น มั น ช า งแสนคุ ม ค า
แตรไู หมวาการกินอาหารปริมาณครัง้ ละมาก ๆ
เปนประจํา โดยทีร่ า งกายไมไดมค
ี วามตองการ
หรื อ รั บ ประทานอาหารเกิ น ความจํ า เป น
จะทํารายสุขภาพมากกวาที่คุณคิด

จากการรับประทานอาหารบุฟเฟต

การนําเชือ้ ตาง ๆ เขาสูร า งกาย

โรคอวน

โรคเบาหวาน

หากอาหารทีจ่ ดั เตรียมไวนนั้ ไมสด ไมสะอาด
การถนอมอาหารไมถูกวิธี และผานการปรุง
ทีไ่ มถกู สุขลักษณะ รวมถึงภาชนะทีใ่ ชไมสะอาด
ปราศจากเชือ้ โรคแลวนัน้ นัน่ แสดงวาเรากําลัง
นําเชื้อโรคแบคทีเรีย และไวรัสเขาสูรางกาย
โดยไมรูตัว

การรับประทานอาหารปริมาณมากในเวลาสัน้ ๆ
เปนประจํา โดยรางกายไมไดเผาผลาญพลังงาน
เทาทีค่ วร นํา้ หนักตัวจะคอยๆ เพิม่ ขึน้ จนเกินเกณฑ
มาตรฐาน และเขาสูภ าวะโรคอวนในทีส่ ดุ นําไป
สูโ รครายแรงอืน่ ตามมา เชน โรคหัวใจจากไขมัน
อุดตันในเสนเลือด ความดัน โลหิตทีส่ งู ขึน้ และ
ระบบหายใจผิดปกติขณะนอนหลับ

การรับประทานอาหารปริมาณมากจนติดเปนนิสยั
เปนตนเหตุของความเสีย่ งเปนโรคเบาหวานเร็ว
กวาปกติ สวนในกลุมผูปวยโรคเบาหวานการ
รับประทานอาหารปริมาณมากเปนประจํา
ทําใหการควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดเปนไป
ไดยาก ในผูป ว ยบางรายมีอาการสายตาพรามัว
ออนเพลีย กระหายนํา้ ปสสาวะบอยกวาปกติ
ในระหวางรับประทานหรือหลังรับประทานเสร็จ
ซึ่งถือวามีอันตรายอยางมาก

การรับประทานอาหารบุฟเฟตอยางมีคุณภาพ จะตอง
พิ ถี พิ ถั น ในการเลื อ กรั บ ประทานอาหารที่ มี ก ากใย
สารอาหารทีค
่ รบถวน ในปริมาณทีพ
่ อเหมาะ หลีกเลีย
่ ง
อาหารทีม
่ น
ี ํ้าตาลสูง และออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

7

8

Health Tips

VICHAIYUT

Newsletter 2022

เปนสีที่เพิ่มความอยากอาหารกระตุนความรูสึกอยากลิ้มลอง
เนื่องจากสมองเขาใจวาอาหารเมนูที่เห็นนั้น มีรสชาติดึงดูด
ตามสัญชาติญาณของสัตวกินเนื้อ รานอาหารจํานวนไมนอย
จึงกระตุนลูกคาโดยการใชสีแดงบนโลโก เมนู ผาปูโตะ หรือ
ผากันเปอน

สีทใี่ หความรูส กึ มีความสุข สดใส สบายใจ อบอุน เพิม่ พลัง
ในเชิงบวก จะเห็นวาอาหารทีม่ สี เี หลืองเขม จะดูนา รับประทาน
มากขึน้ หรือสังเกตจากโฆษณามักเห็นวาอาหารประเภทไกทอด
มันฝรั่งทอด หรือพิชซา มักเนนภาพการนั่งรับประทานใน
ครอบครัว หรือกลุมเพื่อนฝูงอยูเสมอ

มนุษยสามารถรับรูค
 วามรูส
 ก
ึ ไดหลายทางเมือ่ มีสงิ่ ตางๆ
มากระตุ  น ซึ่ ง สายตาเป น หนึ่ ง สั ม ผั ส ที่ ป รุ ง แต ง ภาวะ
ดานอารมณไดดี นักปรุงอาหารสวนใหญไดนาํ ความแตกตาง
ของสีมาเปนตัวชวยในการกระตุน
 ความอยากอาหารของ
ผูบริโภค รวมไปถึงการใชภาชนะใสอาหาร การออกแบบ
การตกแตง และการสรางบรรยากาศภายในราน ซึง่ สิง่ นี้
แสดงวาสีมีผลตอความรูสึกที่ตางกันออกไปนั่นเอง

สีทที่ ําใหรสู กึ สุขภาพดี ปลอดภัย เหมือนอยูก ลาง
ธรรมชาติ เมนูอาหารสีเขียวมักใชในกลุม อาหาร
เฮลตี้ ดังนั้นรานอาหารที่จําหนายอาหารเพื่อ
สุขภาพ มักใชผัก ผลไมสีเขียวในการนําเสนอ
เพื่อกระตุนความรูสึกอยากรับประทานที่ดีตอ
สุขภาพ ใหความรูส กึ เเข็งแรง ในทางกลับกันสําหรับ
ผูที่ไมชอบรับประทานประเภทผักเปนทุนเดิม
สีเขียวอาจไมกระตุน ความอยากอาหาร และปฎิเสธ
ตั้งแตแรกเห็น

สี ที่ ส มองจะไม คํา นึ ง เรื่ อ งความ
อันตราย ทําใหผบู ริโภคลืมสังเกต
ปริมาณในการรับประทาน สังเกตได
จากขนมหวาน ขนมขบเคีย้ ว ไอศกรีม
ขนมเคกทีม่ สี ขี าว มักจะสรางความ
เพลิดเพลินในการรับประทาน จนลืม
คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งปริ ม าณของการ
รับประทาน และจํานวนแคลอรี
ที่เขาสูรางกาย

เปนสีที่ลดความอยากอาหาร เพราะ
อาหารที่มีสีในกลุมนี้มักพบไดนอยใน
ธรรมชาติ มีเพียงผลไม และผักไมกชี่ นิด
เทานั้นที่มีสีดังกลาว สีเหลานี้สง ผลตอ
อารมณ และสมองจะรูส กึ วาอาหารชนิด
นัน้ ๆ ไมสมจริง ทําใหไมคอ ยพบอาหาร
สีเหลานีใ้ นหนาหลักของเมนูรา นอาหาร
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โรคกลุมแรก
โรคทีเ่ กิดขึน้ ตามวัยทีม่ าจากการดํารงชีวติ ในอดีต หรือโรคทีถ่ า ยทอด
ทางพันธุกรรม ซึง่ เปนกลุม โรคสามัญทัว่ ไป เบาหวาน ความดัน หัวใจ
ไต เมื่ออายุมากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเปนเพิ่มมากขึ้น
โรคกลุมที่สอง
เกิดจากความชราภาพของรางกายหรือมาจากการถดถอยลงของ
รางกายทีเ่ กิดกับ สายตา หู คอ จมูก กระดูก และขอ รวมถึงระบบ
ประสาท

กลุมอาการที่เปนปญหาในผูสูงอายุสวนใหญ
ที่สงผลตอสุขภาพจิตใจและรางกาย
ปญหาการมองเห็น

อายุทเี่ พิม่ ขึน้ มีผลตอความเสือ่ มของ
รางกายรวมกับโรคประจําตัวตางๆ เชน
โรคเบาหวานที่สงผลใหจอประสาทตาเสื่อม
อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาการมองเห็นที่ลดลง
และการรักษาก็จะมีความซับซอนยิ่งขึ้น และสงผล
ตอคุณภาพชีวิต ของผูสูงอายุ
ปญหาการไดยิน

ผูสูงอายุมักมีความสามารถในการรับเสียง
ถดถอยลงโดยไมรตู วั มีอาการหูออื้ หูตงึ เริม่
จากการไมคอยไดยินเสียงแหลม เสียงที่มี
ความถีส่ งู เมือ่ อยูใ นสถานทีท่ มี่ เี สียงรบกวนก็
มักฟงไมเขาใจ ทําใหผูสูงอายุไมสามารถ
สื่อสารกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาการสับสน เริ่มสูญเสียความทรงจำ

อาการหลงลืมหรือคิดชาลง อาจเกิดอาการเพอ
งุนงง สับสน ผูสูงอายุเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานอารมณ มีพฤติกรรมนึกถึงความทรงจํา
ในอดีต นั่นเปนสัญญาณเตือนของภาวะสมองเสื่อม
การพูดซํ้าถามซํ้า ความสามารถในการคิดซับซอนลดลง
หลงทิศทางในสถานทีค่ นุ เคย อารมณหรือนิสยั เปลีย่ นแปลงไป

ปญหาการทรงตัวและการหกลม

เปนปญหาสําคัญมากสําหรับผูสูงอายุ อาจเกิดไดจากหลายปจจัย
เชน กลามเนือ้ ลีบออนแรง โรคทางสมอง หรือสิง่ แวดลอมทีไ่ มเหมาะสม
การที่ผูสูงอายุมีกระดูกบางและพรุน เมื่อเกิดการหกลมก็อาจทําให
กระดูกหักไดงาย อาจเกิดปญหาแทรกซอนที่ตามมาจากการผาตัด
และนําไปสูปญหาสุขภาพอื่นๆ ตามมาในระยะยาว
ปญหาการกลั้นการขับถายไมอยู

ซึง่ เกิดไดจากกลามเนือ้ อุง เชิงกรานหยอนหรือ
ออนลา กระเพาะปสสาวะออนไหว ทําใหการ
ควบคุมการกลั้นการขับถายบกพรอง ปญหา
สุขภาพทีเ่ กิดจากความผิดปกติของสมอง หรือ
เสนประสาท การรับประทานยาบางชนิด ซึง่ เปน
สาเหตุทที่ ําใหผสู งู อายุเก็บตัว และไมอยากออก
จากที่อยูอาศัย

การปองกันและการดูแล

ควรปรึกษาแพทยเพือ่ ตรวจสุขภาพ หาสาเหตุและวิธแี กไข
หาวิธีปองกันหรือยืดเวลาการเสื่อมถอยของอวัยวะ
สวนตางๆ การดูแลสุขภาพในกลุม
 ผูส
 งู อายุมค
ี วามจําเปน
อย างมาก จะมี ผลต อคุ ณภาพชี วิ ต สุ ขภาพกาย และ
สุขภาพจิตใจ เมือ่ สุขภาพรางกายดี สุขภาพจิตใจก็จะดีตาม
ทําใหทา นมีอายุยน
ื ยาวเปนรมโพธิร์ ม
 ไทรของครอบครัว
ไดตอไป
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คนเราจะเปนอยางไร

เมื่ออดนอนนานๆ

หากมนุษยเรามีอายุเฉลีย่ 80 ป กิจกรรมทีก่ น
ิ เวลาชีวต
ิ ของ
เรามากทีส
่ ด
ุ ก็คอื การนอนหลับ ซึง่ คิดเปน 1 ใน 3 ของ
ชีวิต หรือเรียกไดวาเราใชเวลานอนรวมๆกัน เปนเวลา
เกือบ 25 ป ถาหากเราใชนอนเวลานอยลงคงมีเวลา
ทําอะไร ไดมากกวานีอ้ กี มาก มาดูกน
ั วาหากมนุษยเรานอน
นอยลง หรือการพักผอนไมเพียงพอจะเกิดอะไรขึ้นกับ
รางกายไดบาง

คนสวนใหญจะเริม่ รูส กึ ถึงผลกระทบหลังการอดนอน
เปนเวลา 24 ชั่วโมง สงผลใหมีอาการงวง สับสน
หงุดหงิด ความจํา และสมาธิสั้นลง การตัดสินใจ
ผิดพลาดไดงา ย สมองจะลดระดับพลังงานใหเขาสู
สถานะ Local Sleep (สภาวะที่สมองใชพลังงาน
ใหใกลเคียงกับการหลับ) รางกายจะหยุดการทํางาน
จากเซลลประสาทบางสวนในสมอง ซึ่งแนนอนวา
ความสามารถในการคิดเชิงซับซอนจะมีประสิทธิภาพ
ลดนอยลง

สมองจะเริม่ หมดสติเปนระยะๆ ในชวง
สัน้ ๆ หรือMicrosleep (สภาวะครึง่ หลับ
ครึง่ ตืน่ ) รางกายไมสามารถขัดขืนได
อาจเปนเสี้ยววินาทีหรือมากกวานั้น
รางกายจะรูสึกเหนื่อยลาอยางมาก
ประสิทธิภาพในการรับรูลดตํ่าลง

ผูท อี่ ดนอนมากกวา 72 ชัว่ โมง พบวา
มีความบกพรองในการทํากิจกรรม
ต า งๆ ที่ ต อ งใช ก ารคิ ด วิ เ คราะห
อัตราการเตนของหัวใจจะเพิ่มสูงขึ้น
อารมณจะแปรปรวน สงผลตอความคิด
และคํ าพูดที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ชัดเจน

มนุษยสามารถทนกับการอดนอนไดนานเทาไร

มีบันทึกสถิติ

3 ลำดับ ของแผูที่สามารถอดนอนไดยาวนานที่สุดในโลก

นายโทนี่ ไรท ชาวอเมริกัน
ชั่วโมง

266

นายทอยมิ ซอยนิ ชาวฟนแลนด
ชั่วโมง

276

นายแรนดี้ การดเนอร ชาวอเมริกัน
ชั่วโมง

264

Experience
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ทุกครั้งที่เปนหวัดจะมีอาการ
คั ด จมู ก จมู ก แน น ๆ เลย
พยายามสัง่ นํ้ามูกใหออกมา ในขณะที่
พยายามสัง่ นํ้ามูกจะมีเสียงลมออกมา
จากหู กังวลมากวาแกวหูจะทะลุ อาการ
เสียงออกจากหูจะเปนเฉพาะขางขวา
ขางเดียว ทําอยางไรดีคะ

อาการมีเสียงผิดปกติในหูนนั้ อาจเกิดจากการอักเสบและติดเชือ้ ในหู พรอมกับการติดเชือ้ ในระบบทางเดินหายใจ
ในโพรงจมูก ทําใหมอี าการหูออื้ หรือไดยนิ เสียงผิดปกติในหู สวนเรือ่ งแกวหูแตกหรือทะลุ มักเกิดจากอุบตั เิ หตุ
บริเวณหู การแคะหูแรงๆ การไดยนิ เสียงดังเปนเวลานาน จนมีนาํ้ ไหลออกมาจากรูหู ในอาการทีเ่ กิดกับทานนัน้ ไมแนะนํา
ใหสงั่ นํ้ามูกแรงๆ หากนํ้ามูกเยอะใหใชนํ้าเกลือลางจมูก รวมกับทานยาลดอาการคัดจมูก พักผอนใหเพียงพอ หากทําตาม
คําแนะนําแลวอาการยังไมดีขึ้น และมีอาการปวดหูรวมดวยควรรีบมาพบแพทยครับ
มีตุมที่ลิ้น และกระพุงแกมมานาน 1 เดือน แตไมมีอาการ
คันหรือเจ็บเลยคะ คิดวาไมนาจะเปนอาการขาดนํ้าเพราะ
สวนตัวเปนคนทีด
่ ม
่ื นํา้ เยอะมาก ออกกําลังกายเปนประจํา ไมสบ
ู บุหรี่
ไมดื่มแอลกอฮอล กลัววาจะเปนโรครายอยางอื่นคะ

ตุม ทีบ่ ริเวณลิน้ และกระพุง แกม อาจจะมีสาเหตุมาจากการคออักเสบจาก
การติดเชือ้ ไวรัสหรือแบคทีเรีย ทําใหเกิดแผลรอนในทีบ่ ริเวณเยือ่ บุชอ งปาก
การอักเสบของตอมทอนซิลหรือการที่หินปูนสะสมบริเวณตอมทอนซิลก็มีสวน
ซึ่งหากมีอาการเรือ้ รังมากกวา 2 เดือน แลวยังไมหายไป ตุม โตขึน้ เร็ว หรือเกิดความ
เจ็บปวดรวมดวย ควรไปพบแพทย เพือ่ ตรวจเพิม่ เติมถึงสาเหตุทแ่ี นชดั เบือ้ งตนให
ดืม่ นํ้าเพิม่ ขึน้ รับประทานอาหารออนๆ เพือ่ ลดอาการระคายเคืองในชองปากบริเวณ
ตุมนะครับ
ทุกครัง้ ทีไ่ ดกลิน
่ ควันจากการเผาไหม หรือกลิน
่ บุหรี่ มักมีอาการ
คันรอบดวงตา จมูก และมีนํ้ามูกใสๆ เกิดจากอะไรหรือคะ

อาการทีจ่ มูกไดกลิน่ ไมพงึ ประสงค โดยไมทราบแหลงทีม่ าชัดเจน ทําใหมี
อาการคันจมูก รอบตาบวม นํ้ามูกไหล บงบอกวาทานกําลังแพอากาศ มีความ
เปนไปไดวา อากาศรอบตัวมีฝนุ ควัน ฝุน ละอองขนาดเล็กในปริมาณมาก หรือการเผาไหม
ของสารเคมีบางชนิดทีก่ ระตุน ใหเกิดอาการแพ ซึง่ แตละคนจะมีความตานทานไมเทากัน
แนะนําใหหลีกเลี่ยงฝุนควัน สวมหนากากอนามัย ใชเครื่องฟอกอากาศ ใชนํ้าเกลือ
ทางการแพทยทําความสะอาดดวงตา และโพรงจมูกเพือ่ บรรเทาอาการ แตหากอาการ
มีแนวโนมรุนแรงขึ้น ควรรีบพบแพทยเพื่อทําการตรวจรักษาในระดับตอไปครับ
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เมือ่ ถึงเวลาทีล่ กู นอยพรอมทีจ่ ะเริม่ ทานอาหารดวยตัวเอง แตทผี่ า นมาเรียนรูแ ตวธิ ดี ดู ยังไมเคยเคีย้ ว คุณพอคุณแมมอื ใหม
คงตองเรียนรูไ ปพรอมๆ กับลูกนอย อาจเริม่ จากการเรียนรูก ารขยับปากและการทานอาหารจากชอน เพือ่ พัฒนากลามเนือ้
ชองปากเพื่อไปสูการพูดในอนาคต อาหารมื้อแรกควรเปนอาหารที่มีรสออน เนื้อสัมผัสออนนุม ดวยการนําขาวผสมของ
ทีท่ านเปนประจําใหมรี สชาติทคี่ นุ เคย หากลูกนอยคาย คุณพอคุณแมไมตอ งกังวล เพราะเรือ่ งแบบนีอ้ าจจะตองใชเวลา
ในการเรียนกันสักพัก คอยเปนคอยไปและอยาเพิ่งทอใจ

พัฒนาการเคี้ยวการกลืนของลูกนอยมีความสำคัญ
คุณพอคุณแมตองรูจักพัฒนาการเคี้ยว
การกลืนของลูกแบบเปนขั้นเปนตอน
ลูกนอยสามารถดูดเปนตั้งแตอยูในครรภ

ลูกนอยฝกฝนการดูดกลืนมาตั้งแตอยูในครรภ จะสังเกตไดอยางชัดเจนในการ
ทําอัลตราซาวดวาลูกนอยดูดนิ้วมือเปนประจํา
ชวง 3 เดือนแรก

การดูดกลืนจะยังไมคอ ยสมบูรณ กลามเนือ้ เล็กๆในชองปาก ยังไมแข็งแรง และยัง
ทํางานไมสมั พันธกนั จะเห็นวาลูกนอยอาจมีอาการสําลัก และสะอึกซึง่ เปนเรือ่ งปกติ
คุณพอคุณแมควรใสใจ
และคอยสังเกตพัฒนา
ตามวัย วาการดูด การเคีย้ ว
และการกลืน สัมพันธกบั
อายุของลูกนอยหรือไม
หากไมเปนไปตามพัฒนาการ
ทีถ
่ ก
ู ตองจะไดหาวิธอ
ี น
ื่
เพือ่ ชวยเสริมไดทนั ทวงที

ชวง 4-6 เดือน

ระบบตางๆ เริม่ พัฒนาชวงเวลานีท้ งั้ ระบบการดูด การกลืน และการยอย จะพัฒนา
ไปพรอมๆ กัน ลูกนอยจะเริ่มดูด กลืน ขับถายรวดเร็วขึ้น
ชวง 6 เดือนเปนตนไป การเริ่มตนจากอาหารเหลวไปสูอาหารหยาบ

ลูกนอยจะเริม่ เอาทุกสิง่ ทุกอยางเขาปาก เพือ่ ฝกใชรมิ ฝปากงับใชลนิ้ ดุน แตพฒ
ั นาการนี้
จะคอยๆ หายไป หลังจากลูกนอยสามารถใชลนิ้ ตวัดอาหารลงสูค อ กลืน และสงไป
สูระบบยอยอาหารที่เริ่มมีนํ้ายอยที่จะยอยอาหารอื่นๆ นอกเหนือจากนม
จากการใชเหงือกสูการใชฟนซี่แรก

เปนชวงเวลาทีก่ ารเคีย้ วการกลืนจะพัฒนาขึน้ เปนลําดับ ควบคูก บั การเจริญเติบโตของฟน
ลูกนอยจะเริ่มกัด ขบ ดึง เคี้ยว ซึ่งระบบการกลืนก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ
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One Day Out

@Bangkok Design Week (บางรัก)
งานเทศกาลการออกแบบประจำป 2565
เพื่อพัฒนาศักยภาพการออกแบบที่ใชไดจริง
ฉบับนีค้ อลัมน One Day Out จะพาไปดูงานประจําปทนี่ กั คิด นักออกแบบ หรือผูท ตี่ อ งการแรงบันดาลใจ ไมควรพลาด
งาน Bangkok Design Week ครัง้ ที่ 5 งานนิทรรศการแสดงความสรางสรรคสะทอนความคิดจากชีวติ เดิมๆ ในมุมมอง
ใหมของคนเมืองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันที่จัดแสดงผานการใชงานพื้นที่ในเมืองในยานเศรษฐกิจสําคัญ
ซึ่งแตละพื้นที่จะมีอัตลักษณที่เปนเอกลักษณโดดเดนแตกตางกันไป ในยานเจริญกรุง-ตลาดนอย สามยาน
อารีย-ประดิพัทธ ทองหลอ-เอกมัย และเขตพระนคร ดวยสีสัน ผสมกับประสบการณความสนุกสนานที่นาจดจํา
ของคนเมือง ในแนวคิด “Co With Creation คิด สราง ทางรอด”
มาเริ่มกันที่ไปรษณียบางรักซึ่งเปนที่
นัดหมายของใครหลายคน เมื่อไปถึง
ก็ จ ะเจอซุ ม กระจกนู น มี ชื่ อ ว า
“SIT/VID/ME นั่งดวยกัน” ในแนวคิดที่
จะเติมเต็มความสุขใหกนั และกัน ในยุค
โควิด เมือ่ คุณและเพือ่ นนัง่ อยูภ ายในซุม
ไมวา จะอยูต รงไหนก็ตาม กระจกก็จะ
สะทอนใหมาอยูดวยกันได
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เดินออกมาเล็กนอยเขาซอย Charoen 43 Art & Eatery ก็จะพบ
รานคาทีม่ สี ไตลดงึ ดูดสายตา บอกไดวา ซอยนีถ้ า ยภาพอยางไร
ก็สวย และทางดานบนรานคาตางๆ ก็ใหความรวมมือในการ
ใหใชสถานที่จัดแสดงงาน ในวันนั้นเปนการแสดงงานของ
นักศึกษาปริญญาเอกสาขาการออกแบบ ซึง่ ทําใหเราไดใชเวลา
คิด และวิเคราะหมุมมองตางๆ ที่บางครั้งเรามองขามไป
ทําใหไดกลับมามองตนเองในแบบที่เราควรจะเปน
หลังจากใชเวลาในกับการดูงานศิลปะพักใหญ และขณะนีอ้ ณุ หภูมภิ ายนอกคอนขาง
รอน เราตัดสินใจยอนไปดูงานที่ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ ที่เรียกติดปากวา
TCDC อาคารสูง 5 ชัน้ ทีเ่ ต็มไปดวยความคิดสรางสรรค เพือ่ การนําไปตอยอดทาง
ธุรกิจ ภายในเย็นสบายและยังมีของดีๆ หลายสิง่ ทีท่ ําใหเราสนใจ ดึงดูดใหตอ งเดิน
เขาไปดูทุกบูธ ทําใหรูสึกวาไดกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง
เสร็จจากภายในตึก TCDC เราเดินตอมาทางบานเลขที่ ๑ ในซอยเจริญกรุง 30
หรือตรอกกัปตันบุช ก็จะพบนิทรรศการ “ถอดรหัสหนังไทย” ภายในจัดแสดง
ชุดเสื้อผาจากภาพยนตรไทยที่มีอิทธิพลในแตละบริบทของสังคมในแตละยุค
สมัย และการจัดแสดงโปสเตอรภาพยนตรไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

เดินกันมาเกินครึง่ คอนวัน ตอนนีเ้ ริม่ จะหมดแรงถึงเวลา
พักเติมพลังงานกันแลว หากไดเดินทางมาถึงบางรัก
ทัง้ ที รานอาหารทีต่ อ งมาใหไดคอื “นิวเฮงกี”่ รานอาหาร
จีนเกาแกกวา 60 ป ของครอบครัวเจ็กเซี้ยง เนนขาย
อาหารคุณภาพ อรอย ราคาไมแพง มีทั้งบะหมี่ เกี้ยว
ขาวหมูกรอบ หรือจะเปนอาหารเหลาแบบจานเดียว คน
คอนขางเยอะ ซึง่ สวนใหญจะเปนลูกคาประจํารุน ใหญ
ปดทายดวยขนมโตเกียว “Tokyo Hot” ในซอยเจริญกรุง 43
เพื่อเปนการจบอาหารคุณภาพมื้อนี้
งาน Bangkok Design Week จะจัดขึ้นทุกปในเดือน
กุมภาพันธ ปหนาก็คงมีอะไรทีแ่ ปลกใหมใหเราไดตนื่ เตน
อีก คอลัมน One Day Out ในฉบับนีต้ อ งขอตัวกอน ฉบับ
หนาจะไปเที่ยวไหนโปรดติดตามตอนะคะ
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เคเบิลสกี

Healthy In Trend

สมาธิและรางกายตองเปนหนึ่งเดียว

เคเบิลสกี หรือ เวคบอรด คือ กีฬาทีผ่ เู ลนตองจับสายเคเบิล
ทีห่ มุนดวยมอเตอรไฟฟา ลากผูเ ลนไปตามภูมภิ าคของสนาม
โดยตองใชความแข็งแรงของรางกายรวมกับสติสมาธิ เพื่อ
ควบคุมรางกายใหเคลื่อนตัวไปขางหนาผานคลื่น ลม และ
สิง่ กีดขวางทีท่ างสนามไดจดั ไว โดยทัว่ ไปสายเคเบิลทีใ่ ชในการ
ลากอยูหางจากผูเลนจะยาวประมาณ 10-12 เมตร ดึงใน
มุมทแยงขึน้ ฟา เวนระยะหางระหวางผูเ ลนอืน่ ๆ ประมาณ 80
เมตร ดวยความเร็วประมาณ 28 – 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง
และผูเลนจะตองพยายามไมใหสายเคเบิลหยอนโดยเด็ดขาด
มิฉะนัน้ สายเคเบิลจะกระตุกใหผเู ลนกระเด็นตกนํา้ ทันที เคเบิลสกี
แพรหลายอยางมากในยุโรป สหรัฐอเมริกา และไดรับความ
นิยมเพิม่ ขึน้ ในเรือ่ ยๆ ในเอเชีย อีกหนึง่ ความทาทาย คือ แตละ
สนามจะมีความแตกตางของอุปสรรคไมซํ้ากัน

อุปกรณที่มีความจำเปนในการเลน
1. ชุดวายนํ้าที่กระชับ
เนือ่ งจากกีฬาประเภทนีเ้ ลนบน
นํ้าควบคูกับความเร็ว ชุดที่ใส
จึงมีความจําเปนที่จะตองไม
อุมนํ้า ไมตา นลม เพือ่ ไมใหเปน
อุปสรรคในการเคลื่อนไหวใน
ขณะเลน

2. เสื้อพยุงตัวกันกระแทกและหมวกันน็อค
เปนอุปกรณทจี่ ําเปนตองใสเสมอกอนลงสนาม เนือ่ งดวยความเร็ว
เกือบ 30 กิโลเมตรตอชัว่ โมง อุบตั เิ หตุเพียงเล็กนอยแมอยูบ นนํ้า
ก็สามารถทําความเสียหายใหกับอวัยวะตางๆ ไดไมนอย

3. กระดานเวคบอรด
หากคุ ณ ต อ งการเคลื่ อ นที่ ดว ย
ความเร็วสูงสุด ควรเลือกรุน ทีม่ ี
การโคงงอนอย สําหรับผูเริ่มตน
แนะนําใหใชกระดานโคงขนาดใหญ
ซึ่งงายในการทรงตัว การเลือก
กระดานแตละแบบจะมีความแตกตาง
กันมาก กอนทีจ่ ะซือ้ ควรศึกษา
อยางรอบคอบเสียกอน
เคเบิลสกี เปนกีฬาที่ดูเหมือนเลนไดไมยาก
แตความจริงไมงา ยเลยการฝกฝนจึงมีความจํา
เปนอยางมาก เพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุ และ
ลดโอกาสในการบาดเจ็บของผูเลน

Enjoy your meal
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บารเลยัม

รานอาหารแนวสตรีทซีฟดู ฟวชัน่ ยํารสจัดจาน
ที่เนนความสดใหม เครื่องดื่มสมุนไพร
ในบรรยากาศสบายๆ กับงานตกแตงสไตล Asian Rustic Loft รานมีความ
โปรงโลงอากาศถายเทไดดด
ี ว ยเพดานสูง 4 เมตร ตกแตงดวยตนไมทส
ี่ งู ชน
เพดาน จัดแสงแบบ Warm white ทําใหรส
ู ก
ึ สงบเหมือนรับประทานอาหาร
ในสวนหนาบาน เหมาะเปนสถานทีผ
่ อ นหลบหนีความวุน
 วายภายนอก เฉพาะ
ทางรานก็มีพื้นที่ชั้น2 ตกแตงไตลโรงหนังมานแดงโซฟานุมไวบริการ

เมี่ยงคางกุง
เมนู โ ปรดของผู  ที่ รั ก สุ ข ภาพ และเป น อาหารว า งของใคร
หลายคน ประกอบดวย คางกุง ทอดกรอบๆ กุนเชียงกับหมูยอ
ที่แนนๆ แปงนอยๆ รับประทานกันผักสด ราดดวยนํ้าจิ้มที่มี
ใหเลือก 2 แบบ คือ นํ้าจิ้มซีฟูด นํ้าจิ้มถั่วตัด เสริมรสดวย
กิมจิ ขิงดอง เครือ่ งเคียงทีด่ แู ปลกตาจากเมีย่ งทัว่ ไป ผสมออก
มาไดรสที่ยอดเยี่ยม
รังผึ้งยางเตาถาน
เมนูซกิ เนเจอรมาบารเลยัม หาก
มาแลวไมไดทานเหมือนมาไมถงึ ที่
โดยทางรานนํารังผึง้ หลวงวางบน
ใบตองยางดวยไฟออนๆ รสชาติ
หวานๆ มันๆ กลิน่ หอมทีม่ าจาก
นํ้าผึง้ ลนไฟ เพิม่ รสใหเขมขนขึน้
ดวยเกลือหิมาลายันอีกเล็กนอย
เมนูนี้มาแลวตองลอง
รสชาติอาหาร
บริการ
บรรยากาศ
ที่จอดรถ
ความสะอาด

สภาทะเล
รวบรวมอาหารทะเลสดมากมาย กุง หอยเชลล หอยหวาน
หอยแมลงภู ปลาหมึกกระดอง ยางสุกกําลังดี เสิรฟพรอม
นํ้าจิ้มซีฟูดที่เผ็ด เปรี้ยว หอมกลิ่มมะนาวแท รับประทานกับ
ผักแกลม เขากันไดเปนอยางดี

ซุปหอยฮามางุริสาเก
ซุปใสทีม่ สี ว นผสมหลัก คือ หอยตลับ สาหราย เคีย้ วใหเขากัน
ปรุงรสดวยสาเกเพิ่มความหอม โดยที่แอลกอฮอลจากเหลา
ทีผ่ สมลงในซุป จะระเหยออกหมด ทิง้ ไวแคกลิน่ หอมของสาเก
ตองรับประทานรอนๆ เปนเมนูเบาๆ ที่ใชปดทายไดอยางดี

ซอยประดิพัทธ 20 ถนนประดิพัทธ สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
barlayyum
0610199789
@barlayyum
Facebook.com/barlayyum

และ Delivery Platform ทุกชองทาง
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ทำบุญใหญในโอกาสวันขึ้นปใหม 2565

โรงพยาบาลวิชัยยุทธและศูนยการแพทยวิชัยยุทธไดจัดงานทําบุญเลี้ยงพระสงฆเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปใหม ประจําป 2565 โดยมีนายแพทยไพบูลย จิตติวาณิชย ประธานเจาหนาที่บริหาร
และคณะผูบริหารเขารวมในพิธี ณ หองประชุมวิชัยยุทธ ชั้น 22 อาคารศูนยการแพทยวิชัยยุทธ

รับมอบผลิตภัณฑ Tiger Balm
Healthcare Kits

นพ. คณินท ชะนะกุล รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
วิชัยยุทธ รับมอบผลิตภัณฑ Tiger Balm Healthcare
Kits จํานวน 2,500 ชุด มูลคา 1,250,000 บาท จาก
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท
โฮว ปา ไทเกอร บาลม (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ มอบ
ใหกบั คณะแพทย พยาบาล และเจาหนาทีข่ องโรงพยาบาล
วิชัยยุทธ ทางโรงพยาบาลขอขอบพระคุณเปนอยางสูง
มา ณ โอกาสนี้
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ไทยโตชิบา บริจาคตูเ ย็นเคลือ่ นทีเ่ พือ่ สนับสนุนการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

โรงพยาบาลวิชัยยุทธขอขอบคุณ บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จํากัด นําโดยคุณกนิษฐ เมืองกระจาง ประธาน
กรรมการบริหาร เนื่องในโอกาศที่รวมบริจาคตูเย็นเคลื่อนที่ ENGEL Compressor ขนาด 40 ลิตรและ 14 ลิตร
จํานวน 2 เครื่อง สําหรับการเก็บรักษาอุณหภูมิ และคุณภาพของวัคซีนทีใ่ ชในการออกใหบริการฉีดวัคซีนนอกสถานที่

โรงพยาบาลวิชยั ยุทธรวมรับบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลวิชยั ยุทธและศูนยบริการโลหิตแหงชาติ เปดรับบริจาค
โลหิตใหกับสภากาชาดไทย เพื่อสรางประโยชนใหกับสาธารณะ
การรับบริจาคในครั้งนี้ไดรับโลหิตจากผู มีจิตกุศลจํ านวนมาก
ซึ่งกิจกรรมเชนนี้ทางโรงพยาบาลวิชัยยุทธจัดขึ้นเปนประจํา
โดยกิจกรรมครั้งตอไปจะจัดในชวงเดือนมิถุนายน 2565
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“เพราะสุ ข ภาพที่ ดี . ..เริ่ ม ต น ที่ นี่ ”

ศูนยตรวจสุขภาพ
Health Check-up Center
ชั้น 11 อาคารศูนยการแพทยวิชัยยุทธ

