สวัสดีปใหมนะคะ...ทานผูอานผูรักดวงตาทุก ๆ ทาน
ปใหมปนี้ขอใหทุกทานมีความสุข สมปรารถนาในทุกสิ่งหวัง สุขภาพ
พลานามัยแข็งแรงกันถวน ๆ หนาคะ
“รักษ ต า” ฉบั บ นี้ เป น ฉบั บ ที่ 4 แลว นะคะ เวลาชางผ านไปรวดเร็ว
ซะเหลือเกินคะ วารสารรักษตา by บานแพว มีอายุครบ 1 ขวบพอดีคะ...
กอนอื่นตองกราบขออภัยในความลาชาของฉบับนี้นะคะ (ถาอยางไร ดิฉัน
ขอนอมรับความลาชาแตเพียงผูเดียวคา)
ฉบับนี้มีจักษุแพทยอีก 2 ทาน มารวมกันนําเนื้อหาสาระดี ๆ ของโรค
ตาแดงและหนังตากระตุก รวมถึงมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อมาฝาก
คะ จากนั้นพบกับประสบการณการเดินทางออกหนวยผาตัดตอกระจก
เคลื่อนที่ ทั้งเหตุการณนาลุนระทึกและที่แสนพิเศษ มาเลาสูกันฟงคะ..
พญ.สุภัทรา ศุภศิลปกนก
บรรณาธิการ
คณะที่ปรึกษา...
นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ
นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
แพทยหญิงพัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
แพทยหญิงปยะธิดา ปูรานิธี
แพทยหหญิงสิทธิกา โคกขุนทด
แพทยหญิงวรรธนันท สุวรรณนิพนธ
นายแพทยเตชะวิชญ ลิขิตกรณ
แพทยหญิงชุติวรรณ อมรรัตนพันธ
บรรณาธิการ...
แพทยหญิงสุภัทรา ศุภศิลปกนก
กองบรรณาธิการ...
นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ
นางสาวสุรางค รัตนชูวงศ
ออกแบบศิลป...
นางสาวปยะนุช ชูชวย
ชางภาพ...
นายสมบัติ ครุฑสิงห
สถานทีต่ ดิ ตอ…
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
198 หมู 1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท 034-419555 ตอ แผนกจักษุ
www.banphaeoeyecenter.com Email : banphaeo-eye@hotmail.com

สารบัญ
....................3
โรคตาแดง
มาตรฐานในการปองกันการติดเชื้อในการผาตัด.................4-5
................... 6
หนังตากระตุก
................... 7
ปาหมอจา
................... 8
การเดินทางที่แสนพิเศษ
.............….. 9
กวาจะถึงปาย เกือบตายทีก่ ลางดอย
................. 10
ตารางการออกหนวยเคลื่อนที่
................. 11
คุยสบายทายเลม

ถามตอบปญหาสิทธิผูปวยผาตัดตอกระจก
โดย...คุณสุรางค รัตนชูวงศ
ผูประสานงานศูนยจกั ษุและตอกระจก

คําถาม แนวทางการเขารับการผาตัดตอกระจก ปงบประมาณ 2554
ของผูปวยบัตรทอง
ตอบ ในป ง บประมาณ 2554 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในการ
เขารวมโครงการดังนี้
1. ผู ป ว ยสิ ท ธิ บั ต รทองของ รพ.บ า นแพ ว สามารถมาตรวจ
คัดกรองและใชสิทธิในการผาตัดไดฟรี
2. ผูปวยมีบัตรทองของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ หรือ รพ.
อื่น แตมีบุตรหรืออาศัยอยูในเขตกรุงเทพฯ (โดยตรงมีผูค้ําประกัน
วาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ จริง) สามารถมาตรวจคัดกรองและใชสิทธิ
ในการผาตัดไดฟรีตลอดการรักษาเชนกัน
3. ผูปวยที่มีบัตรทองของโรงพยาบาลอื่นที่ไมใช รพ.บานแพว ไม
ใชบัตรทองในเขตกรุงเทพฯ และไมมีบุตรอาศัยอยูในกรุงเทพฯ มา
ป วยต องมี ใบส งตั วจากโรงพยาบาลที่ ต นใช สิ ท ธิอ ยู ก็ จะสามารถ
ผาตัดไดฟรีเชนกัน

สําหรับทานผูอานที่มีความสนใจเขารวมสนับสนุน
โครงการผาตัดตอกระจก หรือเครื่องมือแพทย
กรุณาติดตอ คุณสุรางค รัตนชูวงศ โทรศัพท 084-4374505

โดย...พญ.ชุติวรรณ อมรรัตนพันธ
จักษุแพทยทั่วไป โรงพยาบาลบานแพว

เมื่อพูดถึงโรคตาแดง ก็จะเกิดคําถามมากมายเกีย่ วกับโรคนี้ โดยทีห่ ลาย ๆ คนอาจจะยังไมรูจักโรคนี้ดีพอ วันนี้เรามารูจักโรคนี้ใหมากขึ้นกันคะ
คําถามที่พบบอยเกี่ยวกับโรคตาแดง
ทําไมบางครั้งคนที่เปนตาแดงถึงทําใหมีอาการตามัวไดละคะ ?
โรคตาแดง เกิดจากอะไร ?
จริง ๆ แล วอาการตามั วนั้ น อาจเกิ ด ได จ ากหลายสาเหตุ โดยสาเหตุ ห นึ่ งที่
โรคตาแดงคือการที่เยื่อบุตาขาวเปนสีแดงที่เกิดจากการติดเชื้อ จริงๆ
สําคัญของอาการตามัวที่พบรวมกับโรคตาแดง คือ อาจพบมีภาวะแทรกซอน ดัง
แลวสามารถเกิดไดจากหลายสาเหตุแตในความหมายของคนสวนใหญเมื่อ
นั้นผูปวยจึงควรมาพบจักษุแพทยเพื่อตรวจเพิ่มเติมคะ โดยหลังจากมีอาการตา
เราพูดถึงโรคตาแดงมักหมายถึงโรคตาแดงอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
แดงและมีขี้ตา 2 สัปดาหบางคนอาจเริ่มมีอาการปวดตา ตามัวลง เคืองตามาก มีน้ํา
ในกลุมอาดิโนไวรัส (adenovirus)
ตาไหลมากไดนั่นเปนเพราะเกิดจากกระจกตาอักเสบดังรูป
รูปนี้แสดงใหเห็นวามีแผลเล็ก ๆ สีขาวที่
กระจกตาเปนลักษณะหนึ่งของโรคตาแดงที่มี
ภาวะกระจกตาอักเสบรวมดวย
รูปนี้แสดงตาปกติ

ภาพแสดงโรคตาแดง

เชื้ อไวรัส นี่ คื ออะไรคะ ? แล วอาดิ โนไวรัส เป น อีก ชื่อ นึ งของโรคตาแดง
หรือไมคะ?
เชื้อไวรัสเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
หรือกลองจุลทรรศน แตสามารถเห็นดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เชื้อ
ไวรัสมีหลากหลายสายพันธุ อาดิโนไวรัสเปนหนึ่งในสายพันธุของไวรัสที่ทํา
ใหเกิดอาการของโรคตาแดงเมื่อมีการติดเชื้อ

รูปนี้เปนรูปจําลองของเชื้ออาดิโนไวรัส

แลวเราจะสงสัยไดเมื่อไหรวาจะเปนโรคนี้ และโรคนี้มีอาการอยางไรคะ?

ทั้งสองรูปนี้ เปนตัวอยางหนึ่งของอาการแสดงของโรคตาแดงคะ
จะเห็นวาทั้งสองรูปขางตน เยื่อตาขาวเปนสีแดง

ซึ่งภาวะกระจกตาอักเสบนี้เปนภาวะแทรกซอนที่เกิดขึ้นได ถาพบกระจกตา
อักเสบรวมดวย มักเกิดจากการติดเชื้ออาดิโนไวรัส (adenovirus) serotype 8,19
or 37 และบอยครั้งที่ผูปวยจะรูสึกมีอาการเคืองตาทําใหคิดวามีเศษอะไรเขาตา แต
จริง ๆ แลวนั้นเกิดจากการที่มีกระจกตาอักเสบเปนแผลนั่นเอง
ขอบคุณคะ ไดยินมาวาโรคนี้สามารถติดตอกันงายมาก บางคนบอกวาแคมองตา
กันก็ติดแลวใชมั้ยคะ?
ใชคะ โรคนี้ติดตอกันงายมากแตไมถึงขนาดที่มองตากันแลวติดแนนอนคะ
การติดตอนั้นติดตอทางการสัมผัสกับขึ้ตา หรือน้ําตาของผูปวย หรือติดตอทางลม
หายใจได พูดงายๆ ก็คือ ควรหลีกเลี่ยง
- การคลุกคลีกับผูปวย หรือใชสิ่งของรวมกันแตสามารถรับประทานอาหารรวม
กันได
- ผูปวยควรหลีกเลี่ยงการขยี้ตา และระวังไมใหแมลงมาตอมที่ตา เนื่องจากเปน
พาหะในการกอโรคได
- ผูปวยหามวายน้ําเพราะอาจจะแพรเชื้อได
- ผูปวยควรลางมือบอยๆ เนื่องจากจะไดลดการกระจายของเชื้อ
ถาอยางนั้ น เราตองระวังการติดตอในชวงไหนบางคะ หรือวาเราควรหยุดงาน
หรือไม?
ระยะเวลาในการติดตอ คือ ชวงเวลา 7 วันหลังจากเริ่มมีอาการแตสวนใหญ
ควรจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผูเปนโรคตาแดง 10-14 วัน หลังจากเริ่มมีอาการ
ดังนั้น ควรจะหยุดทํางานเนื่องจากอาจมีการแพรเชื้อได โดยเฉพาะในเด็กก็ควร
หยุดเรียนสักประมาณ 1 สัปดาหหรือมากกวาหลังจากมีอาการ
ชวงไหนที่เราควรระวังการระบาดมากที่สุดคะ ไดยินมาวามักระบาดในหนาฝน
จริงหรือเปลาคะ?
ถูกตองคะ โรคนี้มักระบาดในหนาฝน ดังนั้นควรระวังใหมาก ถามีอาการผิด
ปกติก็สามารถมาพบแพทยได
ถาอยางนั้นเมื่อเปนตาแดง โรคนี้สามารถรักษาไดหรือเปลาคะ ?
- สวนใหญเปนการรักษาตามอาการคะ เนื่องจากเปนการติดเชื้อไวรัส
- อยางไรก็ตามคนที่มีอาการตาแดง เปลือกตาบวม มีขึ้ตาที่ทําใหสงสัยจะเปน
โรคตาแดงก็ควรจะมาพบจักษุแพทยเพื่อที่จะไดรับคําแนะนําและรักษาเบื้องตน
พรอมทั้งเฝาระวังภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้นไดคะ

เรามารูจักโดยละเอียดวาโรคนี้จะมีอาการและอาการแสดงอะไรบาง
- อาการตาแดงที่เปนนั้นอาจเปนขางเดียวหรือสองขางก็ได โดยอาจจะ
เริ่มเปนที่ตาขางเดียวกอนแลวคอยมาเปน 2 ขาง หรืออาจจะเปนทั้งสองขาง
พรอม ๆ กัน
- อาจมีพบวามีอาการเปนหวัดหรือเจ็บคอมากอน
- บางครั้งก็พบมีตอมน้ําเหลืองหนาหูโตไดดวยทําใหคลําไดกอนที่ดาน
หนาใบหู
อาการแสดงทางตา ประกอบดวย
- ตาแดงเห็นเยื่อตาขาวแดงๆ ( Follicular conjunctivitis)
- เยื่อตาขาวบวมน้ํา (Chemosis)
- เปลือกตาบวม (Lid swelling)
- มีขี้ตามาก
“สุดทายนี้ถามีขอสงสัยอื่นใดสามารถมาตรวจและรับคําแนะนําไดที่รพ.บานแพว จ.สมุทรสาครนะคะ”
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มาตรฐานในการปองกันการติดเชื้อในการผาตัดตอกระจก

โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

หลายคนเขาใจวาการมีหองผาตัดที่ใหญและสะอาด ดูทันสมัย
สามารถปองกันไมใหเกิดการติดเชื้อในการผาตัดได ความคิดดัง
กลาวเปนแค เพียงสวนหนึ่งในมาตรการปองกันการติดเชื้อเทานั้น
การป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ที่ ดี นั้ น ต อ งประกอบด วย สถานที่ ส ะอาด
บุคลากรที่มีความรูความเขาใจ และมาตรการที่เครงครัด
มาตรฐานต อ ไปนี้ เป น เพี ย งสวนหนึ่ งที่ บุค ลากรในที ม จักษุ ได
ดํ าเนิ น การไว จึ ง ขออนุ ญ าตมาคุ ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ
กันครับ

1. การเตรียมผูปวยกอนผาตัด
เปนขั้นตอนสําคัญเพื่อคัดผูปวยที่มีการติดเชื้อบริเวณใบหนา หรือมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อออกไป เชน
- การตรวจหาน้ําตาลในเลือด ถา FBS มากกวา 180 mg% จะใหงด ผาตัดไปกอน
- การที่มีการติดเชื้อบริเวณตา เชน ทอน้ําตาอักเสบ มีแผลติดเชื้อบริเวณใบหนา เยื่อบุตาอักเสบ มีขี้ตามากผิดสังเกต
นอกจากนี้ยังมีมาตรการเตรียมผูปวย เชน การฟอกหนาดวย Hibiscrub กอนเขาหองผาตัด
2. ขณะผาตัด
เปนมาตรการสําคัญยิ่ง เพราะขณะผาตัดจําเปนตองมีมาตรการที่ชวยใหเกิดการปราศจากเชื้อ
โดยแยกดังตอไปนี้
2.1 หองผาตัด
- ควรมีการลางแอรอยางนอยเดือนละครั้ง
- ควรมีการทําความสะอาดหองทุกวันกอนและหลังผาตัด
- ควรระมัดระวังไมใหลมแอรเปาตรงมายังเขตผาตัด
2.2 อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ
- ยาที่ใชหยอดในหองผาตัดจะใชไมเกิน 7 วัน
- Providine จะใชไมเกิน 3 วัน
- มีดผาตัด , Slit knife , และเข็มตาง ๆ ใชครั้งเดียวทิ้ง
- อุปกรณทุกชิ้นตองผานการฆาเชื้อดวยไอน้ํา หรืออบแกสเทานั้น (ไมมีการใชระบบแชเครื่องมือ)
- ไมมีการใช Transfer Forceps (คีมคีบของ Sterile)
- มีการทวนวันหมดอายุและเช็คแถบวัด Sterile กอนเปดเครื่องมือ
- เปลี่ยนชุดและถุงมือใหมทุกราย

4 รักษตา

3. การดูแลหลังการผาตัด
การผาตัดตาจําเปนตองเครงครัดในการดูแลหลังผาตัดอยางมาก คือ มี
การจั ด อบรมและสอบถามผู ปว ยหลังผ าตั ด เพื่ อให เขาใจการปฏิ บั ติตั ว ที่
ถูกตอง ดังตอไปนี้
- ตองไมใหน้ําเขาตา 1 เดือน ดังนั้น จึงไมสามารถลางหนาได สวนการ
สระผมตองนอนสระตามรานจนกวาจะครบเดือน
- หลีกเลี่ยงการใชผาที่ไมสะอาดมาเช็ดบริเวณตาขางที่ผาตัด
- หลีกเลี่ยงการยกของหนัก หรือทํางานหนัก เชน การผาฟน ปนตนไม
เปนเวลา 1 เดือน
- หลีกเลี่ยงการโดนฝุนควันเปนเวลา 1 เดือน

นอกจากมาตรการเหลานี้แลวยังมีการอบรมบุคลากร เพื่อใหเขาใจเรื่องการติดเชื้อ รวมถึงวิธีการลางเครื่องมือใหถูกตอง ตลอดจนการดูแลเครื่อง
มือและอุปกรณที่ปราศจากเชื้อใหถูกวิธี นอกจากนี้ยังมีการติดตามผลการใชยา หรือเทคนิคใหม ๆ การเฝาระวังการติดเชื้อ เพื่อหามาตรการใหม ๆ
ชวยในการลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อในผูปวย
ไมวาจะมีหองสะอาดเพียงใด มีบุคลากรที่มีความรูขนาดไหน และมีมาตรการรอยแปดพันอยาง แตถาไมมีความเครงครัดในการดําเนินมาตรการ
เหลานั้นแลว การผาตัดเพื่อใหดวงตามองเห็น อาจกลายเปนตาบอดจากการติดเชื้อได
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โดย...นพ.เตชะวิชญ ลิขิตกรณ
จักษุแพทย

ขวาราย...ซายดี ?
หลายทานคงเคยไดยินคํากลาวที่วา ขวาราย ซายดี เปนความเชื่อที่เกิดขึ้นหลังจากมีอาการ
หนังตากระตุก ตาขางขวากระตุกจะโชคราย สวนตาขางซายกระตุกจะโชคดี
มีการทํานายเรื่องหนังตากระตุกไวจํานวนมาก แบงเปนตาขวา ตาซาย ซึ่งผลการทํานายจะ
แตกตางกันไปตามเวลาที่มีอาการกระตุกเวลาเชา แปลไดอยางหนึ่ง ขณะที่เวลาสาย บาย เย็น ก็
จะแปลผลการทํานายไดอีกหลายอยางก็เปนความเชื่อที่ไมสามารถพิสูจนไดทางวิทยาศาสตร
ภาวะหนังตากระตุก (Blepharospasm) เปนภาวะที่พบไดบอย พบ
ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย พบบอยในชวงอายุประมาณ 40-50 ปขึ้น
ไป ขณะเวลาหลับมักจะไมมีอาการมักเปนบริเวณหางตาขางในขางหนึ่ง
มักทําใหเกิดการรําคาญในชวงแรกในผูที่มีอาการรุนแรงมาก อาจเกิด
การกระตุกตอเนื่องจนไมสามารถลืมตาขางนั้น ๆ ได
หนังตากระตุกนั้นอาจเปนไดจากหลายสาเหตุ เชน
- ภาวะโรคทางตา จําพวกตาแหง
- เป น ผลข า งเคี ย งจากยา เช น ยาในกลุ ม รั ก ษาโรคพาร คิ น สั น
(Parkinson's diseases)
- เปนจากภาวะเสนเลือดบริเวณใบหนากดทับเสนประสาทสมองคูที่
7 ซึ่งภาวะนี้ นอกจากตากระตุกแลว จะทําใหกระตุกบริเวณครึ่งซีกของ
ใบหนาดวย
นอกจากที่กลาวมาแลว สวนใหญของหนังตากระตุก มักจะไมทราบ
สาเหตุ แตเชื่อวาภาวะบางประการ จะกระตุนใหเกิดอาการหนังตากระตุก
เชน มีความเครียด การมองดูแสงสวางจา ความเหนื่อยลาจากการทํางาน
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ขอบคุณ ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต

สวนใหญของหนังตากระตุกนั้น อาการมักไมรุนแรงมาก มัก
จะเริ่มการรักษาที่สาเหตุ หากมีอาการตาแหง ก็รักษาตาแหง หรือ
เปนจากผลขางเคียงของยาก็ควรหยุดยาหรือเปลี่ยนยานั้น ยาที่
ใชบรรเทาอาการมีหลายประเภท เชน ยากลุมคลายกลามเนื้ อ
ยาคลายเครียด ยากันชัก ยานอนหลับ หรือยารักษาโรคทางจิต
เวช ยาเหลานี้มักมีผลขางเคียงทําใหงวง จึงมักจะใหรับประทาน
กอนนอน

แพทยมักแนะนําใหใชยารวมกับการลดสิ่งที่กระตุนใหเกิด
หนังตากระตุก โดยลดความเครียด ออกกําลังกาย พักผอนให
เพียงพอ หากรับประทานยาแลวยังมีอาการรุนแรง หรือยังเปน
บ อ ยอยู อาจจะจํ าเป น ต อ งใชย าฉี ด เขาบริเวณหนั งตาที่ มี ก าร
กระตุก คือยา Botulinum toxin หรือที่จะรูจักกันดีในชื่อ Botox
ยา Botox เปนยาที่ผลการรักษาคอนขางดี แตราคาสูง และมีฤทธิ์
อยูเพียงประมาณ 3 เดือนเทานั้น มีผลขางเคียงที่พบไดคือ ลืมตา
ไมคอยขึ้น และไมมีผลขางเคียงรายแรง

โดย...พญ.พัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

ปาหมอจา...

สวัสดีปใหมคะทานผูอานทุกทาน คงไมชาเกินไปนะคะ เพราะยังมีกลิ่นไอของชวงวันปใหมอยู เปนอยางไรบาง
คะ ชวงปใหมไดไปเจริญสติ หรือไปทําบุญที่ไหนกันบาง ปาหมอขออนุโมทนาบุญดวยนะคะ สวนปาหมอไดมีโอกาส
ไปรักษาศีล ปฏิบัติธรรม และสวดมนตขามปที่ จังหวัดกาญจนบุรีคะ อากาศบริสุทธิ์เปนธรรมชาติ ดีตอสุขภาพ และ
ยังไดทั้งทําทาน รักษาศีล ภาวนา มีความสุขมากๆคะ ก็ขอแบงบุญกุศลที่ไดทํามาใหกับทานผูอานทุกทานนะคะ หวัง
วาทานผูอานจะอนุโมทนาบุญกับปาหมอดวย มาถึงตอนนี้ ฉบับนี้ปาหมอวาเรามาทําความรูจักกับวิธีการทําบุญใน
แบบตาง ๆ ดีไหมคะ จะไดรูลูทางในการเก็บคะแนนบุญใหกับตัวเองคะ
ตามหลักพุทธศาสนา มีการทําบุญดวยกัน ๑๐ วิธี เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ
๑๐ (สิ่งอันเปนที่ตั้งแหงการทําบุญ ๑๐ ประการ) คือ
๑. ใหทาน แบงปนผูอื่นดวยสิ่งของ ไมวาจะใหใครก็เปนบุญ (ทานมัย) การ
ใหทานเปนการชวยขัดเกลาความเห็นแกตัว ความคับแคน ความตระหนี่ถี่
เหนียว และความติดยึดในวัตถุ นอกจากนี้สิ่งของที่เราแบงปนออกไปก็จะ
เปนประโยชนกับบุคคลหรือชุมชนโดยสวนรวม
๒. รักษาศีล ก็เปนบุญ (ศีลมัย) เปนการฝกฝนที่จะ ลด ละ เลิกความชั่ว ไม
ไปเบียดเบียนใคร มุงที่จะทําความดี เอื้อเฟอเผื่อแผผูอื่นเปนการหลอเลี้ยง
บมเพาะใหเกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไมใหตกต่ํา
๓. เจริญภาวนา ก็เปนบุญ (ภาวนามัย) การภาวนาเปนการพัฒนาจิตใจและ
ปญญา ทําใหจิตสงบ ไมมีกิเลส ไมมีเรื่องเศราหมอง เห็นคุณคาสิ่งตาง ๆ
ตามความเปนจริง ผูที่ภาวนาอยูเสมอยอมเปนหลักประกันวา จิตจะมีความ
สงบ ชีวิตมีความสุข คุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น
๔. ออนนอมถอมตน ผูนอยออนนอมถอมตนตอผูใหญ ผูใหญก็แสดงออก
ในความมีเมตตาตอผูนอย และตางก็ออนนอมตอผูมีคุณธรรมรวมถึงการ
ใหเกียรติ ใหความเคารพในความแตกตางซึ่งกันและกันทั้งในความคิ ด
ความเชื่อและวิถีปฏิบัติของบุคคลและสังคมอื่น เปนการลดความยึดมั่นถือ
มั่นในความเปนตัวตน ก็เปนบุญ (อปจายนมัย)
๕. ชวยเหลือสังคมรอบขาง ชวยเหลือสละแรงกาย เพื่องานสวนรวม หรือ
ชวยงานเพื่อนบานที่ตองการความชวยเหลือ ก็เปนบุญ (ไวยาวัจจมัย)
๖. เปดโอกาสใหคนอื่นมารวมทําบุญกับเรา หรือในการทํางานก็เปดโอกาส
ใหคนอื่นมีสวนรวมทํา รวมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศสวนบุญ
ใหแกผูที่ลวงลับไปแลวดวย ก็เปนบุญ (ปตติทานมัย)
๗. ยอมรับและยินดีในการทําความดี หรือทําบุญของผูอื่น การชื่นชมยินดี
หรืออนุโมทนาไมอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการกระทําความดีของผูอื่น ก็
เปนบุญ (ปตตานุโมทนามัย)
๘. ฟ ง ธรรม บ ม เพาะสติ ป ญ ญาให ส ว า งไสว ฟ ง ธรรมะ ฟ ง เรื่ อ งที่ ดี มี
ประโยชนตอสติปญญา หรือมีประโยชนตอการดําเนินชีวิตที่ดี เปนความ
จริง ความดี ความงาม ก็เปนบุญ (ธรรมสวนมัย)
๙. แสดงธรรม ใหธรรมะและขอคิดที่ดีกับผูอื่น แสดงธรรมนําธรรมะไป
บอกกลาว เผื่อแผใหคนอื่นไดรับฟง ใหเขาไดรูจักวิธีการดําเนินชีวิตที่ดี เปน
เรื่องของความจริง ความดี ความงามก็เปนบุญ (ธรรมเทศนามัย)
ขอมูลจาก [oliver2you.spaces.live.com]

๑๐. ทําความเห็นใหถูกตองและเหมาะสม มีการปรับทิฏฐิ แกไขปรับปรุง
พัฒนาความคิดเห็น ความเขาใจใหถูกตองตามธรรม ใหเปนสัมมาทัศนะอยู
เสมอ เป น การพั ฒ นาป ญ ญ าอย า งสํ า คั ญ ถื อ เป น บุ ญ ด ว ยเช น กั น
(ทิฏุชุกรรม)
ทิฏุชุกรรมหรือสัมมาทัศนะ เปนสิ่งที่ขาดไมไดใน
การทําบุญทุกชนิดและทุกโอกาส จะตองประกบและ
ประกอบเขากับบุญ กิริยาวัตถุขออื่นทุกขอ เพื่อให
งานบุ ญ ข อ นั้ น ๆ เป น ไปอย างถู ก ต อ งตามความ
หมายและความมุงหมาย พรอมทั้งไดผลถูกทาง
การทําบุญ ๑๐ ประการนี้ สามารถสรุปเปนขอความคลองจองกันวา
๑. แบงปนกันกิน
๒. รักษาศีล คือ กาย วาจา
๓. เจริญสมาธิภาวนา
๔. กาย- วาจา-ใจออนนอม
๕. ยอมตนรับใช
๖. แบงใหความดี
๗. มีใจอนุโมทนา
๘. ใฝหาฟงธรรม
๙. นําแสดงออกไมไดเวน
๑๐. ทําความเห็นใหถกู ตอง

เห็นไหมคะวา เราสามารถเก็บคะแนนบุญไดหลายทาง เมื่อเรารูอยางนี้
แลว มาเริ่มเก็บคะแนนบุญกันดีกวาคะ จะไดไมเสียโอกาสที่ไดเกิดมาเปน
มนุษยทั้งที ซึ่งพระพุทธเจาไดกลาววาการที่จะไดเกิดมาเปนมนุษยนั้นสุด
แสนยาก ฉะนั้นอยาปลอยใหโอกาสดีๆ แบบนี้หลุดลอยไปนะคะ เริ่มทําบุญ
ตั้งแตวันนี้ สุขขีตลอดไปคะ แลวพบใหมกันฉบับหนานะคะ บาย บาย...
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โดย.. พีระพรรณ มหาธนานุสรณ พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา
ผูเขียนไดรับมอบหมายใหเลาเรื่องราว ความเปนมาของการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่
เพื่อปฏิบัติงานชวยแพทยผาตัดผูปวยที่ดอยโอกาสตามถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งเปนงานที่ผูเขียนภาคภูมิ
ใจที่สุดในชีวิตการเปนพยาบาลวิชาชีพ แมบางครั้งตองพบกับอุปสรรคมากมาย แตทายสุดความอดทน
ความรักและมิตรภาพของทีมงาน ก็เปนแรงผลักดันใหทุกอยางผานพนไปไดดวยดี
เรื่องราวของการออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ ไดเริ่มตนขึ้นเมื่อป พ.ศ 2542 ผูบริหารของ
โรงพยาบาลบานแพว ไดมีแนวคิดเปดบริการคลินิกพิเศษดานจักษุแกผูปวยของอําเภอบานแพวทุกบายของ
วันจันทรถึงศุกร โดยไดเชิญแพทย Part time จากโรงพยาบาลอื่นสลับกันมาตรวจ จนกระทั่งมีผูปวยมารับ
บริการเพิ่มมากขึ้น จึงไดพัฒนาใหเปดเปนแผนกผูปวยนอกจักษุ ซึ่งตอนนั้นไดรับจักษุแพทยเพียงคน
เดียว สวนเครื่องมือก็มีแค Slit lamp และเครื่องวัดความดันตา (Schioze) อยางละตัวเทานั้น
ราวหกเดือนตอมา ทั้งแผนกรูสึกตื่นเตนเปนอยางมาก เมื่อไดทราบ
ขาวจากผูบริหารวาจะมีหนวยผาตัดเคลื่อนที่จากตางประเทศ มาผาตัดตอ
กระจกใหแกผูปวยในโรงพยาบาลบานแพว ความรูสึกของผูเขียนมันทั้งตื่นเตน
และกังวลใจ เพราะมันเปนครั้งแรกของผูเขียนและนองๆ ในแผนกจักษุที่ตอง
ระยะทางมันชางไกลเหลือเกิน คนภาคเหนือจะเปนอยางไรบางนะจะ
ทํางานรวมกับทีมระดับมืออาชีพ เทคนิคการผาตัดก็ไมคุนเคย เปนเทคนิค
เมตตาหนวยผาตัดเคลื่อนที่เล็ก ๆ อยางโรงพยาบาลบานแพวหรือเปลา แตสุด
แบ บ ให ม “ ผ าตั ด แ บ บ ส ล าย ต อก ระจก ด วย เค ลื่ อ น ค วาม ถี่ สู ง
ทายก็ตองสลัดทุกความคิดออกไป เพราะนั่นมันคือหนาที่ของเรา
เชนเคยผูเขียนและทีมงานพรอมเครื่องมือตาง ๆ ก็เดินทางโดยรถทัวร
(Phacoemulsification) ” หมอบอกวามันเปนการผาตัดที่ไวและแผลผาตัด
เล็กมาก แลวมันเปนอยางไรหนอ ... การผาตัดแบบใหม..... ผูเขียนไดแตตั้ง
นอนบนรถไปตื่นที่ทารถอําเภอปว จังหวัดนาน ทีมงานจากโรงพยาบาลปวนา
คําถามอยูในใจ
รักมาก ๆ มาตอนรับและมารับเราถึงทารถ
แลววันผาตัดก็มาถึง ... ผูเขียนยังจําบรรยากาศนั้นไดเปนอยางดี มีผู
หลังจากคัดกรองผูปวยตอกระจกเสร็จ เย็นวันนั้นก็รีบเดินทางกลับ
ปวยที่ไดรับการคัดกรองไวแลว 30 คน จักษุแพทยชาวตางชาติเริ่มผาตัดผู
โรงพยาบาลบานแพวเพื่อเตรียมจัดของออกหนวยตอ จากนั้นอีกสองสัปดาห
ปวยรายแรกตอนประมาณแปดโมง รายที่ ห นึ่ ง... รายที่ สอง... รายที่ สาม...
ทีมงานเราก็เดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลปวเพื่อผาตัดผูปวย กวาจะจัดหองผา
ตัวผูเขียนหรืออาจจะคนทั้งโรงพยาบาลก็ลุนกันตัวโกง ราวสามทุมเศษการผา
ตัดเสร็จก็ดึกดื่น พอรุงเชาผูเขียนก็ตองเขาผาตัดกับแพทย 2 วันติดกัน ผู
ตัดผูปวยรายสุดทายก็สิ้นสุดลง ผลการผาตัดสําเร็จลุลวงไปดวยดีทุกราย
เขียนรูสึกเหนื่อยแทบขาดใจ แตพอไดเห็นรอยยิ้มและคําขอบคุณของพออุยแม
จากการผ าตั ด ครั้งนั้ น โรงพยาบาลก็ได รับ บริจ าคเครื่อ งสลายต อ
อุยที่กลับมองเห็นแสงสวางอีกครั้ง ในวันที่คุณหมอเปดตา ความเหนื่อยลานั้น
กระจกและเครื่อ งวั ด เลนส อ ย างละเครื่อ งจากที ม งาน และจากครั้งนั้ น ก็
ก็ไมหลงเหลืออยูเลย
เสมือนเปนการจุดประกายความคิดใหแก ผูบริหาร โรงพยาบาลบานแพว การ
การออกหนวยกับ ITV ในครั้งนั้น สงผลใหหนวยผาตัดเคลื่อนที่ของ
ออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่จึงไดเริ่มตนขึ้น ในเดือนกรกฎาคม 2542
โรงพยาบาลบานแพว เปนสนใจจากหลายหนวยงานมากขึ้น จนในป 2548 ทาง
ณ โรงพยาบาลอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี หนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ทีม
ผูบริหารของโรงพยาบาล จึงไดเขารวมโครงการออกหนวยผาตัดเคลื่อนที่ กับ
เล็ก ๆ ของแผนกจักษุ มีเพียงแพทย 1 คน เจาหนาที่ 4 คน และคนขับรถ 1
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ไดเดินทางออกหนวยผาตัด
คน พร อ มเครื่ อ ง Slit lamp , เครื่ อ งนึ่ ง Autocave (ซึ่ ง ยื ม มาจากแผนก
เคลื่อนที่ไปตามโรงพยาบาลพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อผาตัดตอกระจกใหแกผูดอย
ทันตกรรม) , เวชภัณฑผาตัด และที่สาหัสมาก คือ กลองผาตัด (รุนเกาที่หนัก
โอกาสโดยไมเสียคาใชจายใดๆ จากออกหนวยทุกเดือนเปนทุกสัปดาห มี
มาก ๆ) ที่ตองอุมวางไวบนตักตลอดการเดินทางเกือบ 2 ชั่วโมงกวาจะถึงจุด
จักษุแพทยเพิ่มมากขึ้น เครื่องมือผาตัดที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น มีรถผาตัดเคลื่อนที่
หมาย สวนการทํางานของทีมก็ตองทําถึงสองรอบกวาจะไดผาตัด คือ วัน
และพัฒ นาเปนหนวยผาตัดที่ใหญ ที่สุดในประเทศ สามารถชวยเหลือผูดอย
อังคารบายคัดกรองผูปวยลวงหนา วันศุกรเย็นเตรียมจัดของออกหนวยผาตัด
โอกาสจากโลกมืดมากกวา 50,000 ดวงตา
และวันเสาร-อาทิตย เชามืดออกเดินทางไปผาตัด ชีวิตของผูเขียนและทีมงาน
การออกหนวยผาตัดเคลื่อนที่ สําหรับผูเขียน ไมใชเปนเพียงงานที่
เปนอยางนี้สองปเต็ม
ตองทนทําไปวันๆ เพื่อใหไดเงินเดือนหรือคาตอบแทนที่มากขึ้นเทานั้น แตมนั
ในป 2546 แผนกก็ไดตื่นเตนอีกครั้ง เมื่อผูบริหารแจงวาแผนกเราตอง
เปนการเดินทางที่แสนพิเศษ .... เดินทางเพื่อทํากุศลอันยิ่งใหญ .... ไดเรียนรู
ไปออกหนวยตานภัยหนาวรวมกับสถานีโทรทัศน ITV ครั้งนี้ไปถึงจังหวัด
และมองเห็นทุกขของผูอื่น.... ไดชวยเหลือใหเขาพนทุกข ....แมเหนื่อยก็ไม
นาน “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว” สําหรับตัวผูเขียนก็เหมือนเชน
เปนไร... ถือวาโชคดีที่เราไดทําเพื่อผูอื่นบาง.... มันคงเปนความสุขที่ผูเขียนไม
เคย...ตื่นเตนและสารพัดจะกังวลใจ ....
อาจหาซื้อไดดวยเงิน…
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โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร

“กวาจะถึงปาย เกือบตายทีก่ ลางดอย”

จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

“หมอคะ..รถผาตัดกําลังจะไหลตกเขา” เสียงพยาบาลรายงานมาทางสาย อาหารมื้อเย็น..แหนมเนืองเลื่องชื่อของจังหวัดหนองคายที่อยูตรงหนา
เห็นแลวไมชวนหิวเหมือนเคยแลว วันนี้เปนวันที่ทีมผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลบานแพวบางสวนตองออกเดินทางทางรถยนตเพื่อรวม
โครงการตานภัยหนาวกับสถานีโทรทัศนเอ็นบีทีดังเชนที่เคยปฏิบัติกันเปนประจําทุกป การออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่หางไกลตองมี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งดานอุปกรณและเวชภัณฑที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาดและปลอดภัย
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูปวยและรองรับกับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดแบบทันทวงที รถผาตัดจึงเปนเสมือนหองผาตัดเคลื่อนที่ที่จะทําให
สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่หางไกลไดโดยไมตองเดินทางไปใชหองผาตัดในโรงพยาบาล แต...ตอนนี้รถผาตัดกําลังจะไหลตกเขา คําถามแรกที่ผมถาม
กลับไปก็คือ “มีใครเปนอะไรหรือเปลา ตอนนี้คนขับอยูที่ไหน” เสียงตอบกลับวา “คนขับอยูบนรถ” วินาทีนั้น...รถผาตัดพรอมอุปกรณ เครื่องมือทัน
สมัยมูลคานับสิบลาน ไมมีอะไรสําคัญกวาชีวิตของพนักงานขับรถ ผมบอกใหพยาบาลแจงพนักงานขับรถวา หากเหตุการณไมดีใหทิ้งรถพรอมทั้งประสาน
ทีมของสถานีโทรทัศนเอ็นบีทีเพื่อใหเรงไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อชวยเหลือ สัญ ญาณโทรศัพทก็ไมคอยเปนใจเทาไรนัก เนื่องจากจุดเกิดเหตุอยูในที่อับ
สัญญาณ “คนขับไมยอมลงจากรถ” เสียงสุดทายที่ประสานมา สิ่งเดียวที่ผมทําไดในขณะนั้นก็คือการสวดมนตเพื่อขอใหคุณพระศรีรัตนตรัยคุมครอง
พวกเขาทุกคนใหปลอดภัย ปกปองรักษาพวกเขา..คนที่กําลังจะไปทําความดี แลวพระก็คุมครองพวกเขาจริง ๆ.... รถปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย
เชาวันรุงขึ้น ผมเดินทางไปอําเภอปาย เพื่อสมทบกับทีมงาน คนแรกที่ผมคิดถึงตั้งแตเมื่อคืนคงไมพน “สมนึก” พนักงานขับรถผาตัดเคลื่อนที่
ผมซักถามเขาอยางละเอียดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้น สุดทายดวยคําถามวา “ทําไมไมทิ้งรถ” คําตอบที่ไดและผมยังจําไมลืมก็คือ “ผมเปนคนที่ไดดูแลรถ
คันนี้ตั้งแตผูบริจาคใหมา ผมรูสึกรักและผูกพันกับรถคันนี้มาก ผมไมอยากทิ้งรถ ผมเชื่อมั่นในรถคันนี้” ที่ผานมาผมเคยบอกวาผมโชคดีที่ไดเปนหมอ
ตาชวยเหลือผูปวยใหมองเห็น, มีโอกาสเดินทางออกหนวยไปชวยผูปวยที่อยูหางไกล, ไดพบผูบริจาคที่มีจิตใจเมตตากรุณาใหการสนับสนุนการทํางานของ
ผมมาโดยตลอด แตตอนนี้ผมพบวาผมโชคดีกับสิ่งที่อยูใกลตัวเพราะ “ผมมีทีมงานที่ดี” ความรักความผูกพันที่มีตอรถผาตัดของสมนึกจนลืมกลัวความ
ตาย ไมใชเปนเรื่องความรูสึกสวนตัวของเขาเทานั้น แตมันแสดงออกถึงการดูแลและความรับผิดชอบที่มีตอสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนที่จะนําไปทํา
คุณประโยชนตอผูอื่น หากคิดยอนกลับไป เหตุการณดังกลาวทําใหเราสูญเสียรถไปจริง นอกจากการสูญเสียทางทรัพยสินแลว สิ่งที่ประเมินคาไมไดก็คือ
การสูญเสียโอกาสและสูญเสียดานจิตใจของผูปวยที่คอยเราอยูที่อําเภอปาย เราคงไมมีโอกาสไดทําการผาตัดตอกระจกใหกับพวกเขา เราคงไมไดเห็น
รอยยิ้มทั้งน้ําตาของพวกเขาตอนเปดตาแลวมองเห็น
ผมในฐานะหัวหนาทีมผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบานแพวขอขอบคุณในความเสียสละ ความมีน้ําใจและความมุงมั่นในการทํางาน
กับผูปวยโรคตาของสมนึกและทีมงานทุกคน แมวาจะพบอุปสรรคมานานัปการ ผมเชื่อวาหัวใจที่รักและศรัทธาตองาน จะทําใหเราทุกคนผานทุกอยางไป
ได เชนที่สมนึก ไดผานมาแลว
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ตารางการออกหนวยเคลือ่ นที่
ปฏิทินงานออกหนวยผาตัดตอกระจกเคลื่อนที่ ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2554
วัน เดือน ป

สถานที่ออกหนวย

วัน เดือน ป

สถานที่ออกหนวย

4-5 มี.ค. 54

โรงพยาบาลชุมพวง จ.นครราชสีมา

6-9 ม.ค. 54

โรงพยาบาลศรีเทพ จ.เพชรบูรณ

20-23 ม.ค. 54

โรงพยาบาลสวรรคโลก จ.สุโขทัย

27-30 ม.ค. 54

โรงพยาบาลลาดยาว จ.นครสวรรค

11-12 มี.ค. 54

โรงพยาบาลระโหนด จ.พัทลุง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนาทวี จังหวัดสงขลา

18-19 มี.ค. 54

โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

4-5 ก.พ. 54
11-12 ก.พ. 54

โรงพยาบาลไพศาลี จ.นครสวรรค

โรงพยาบาลเทพ จังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน จ.พิจิตร

18-19 ก.พ. 54

โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา

25-26 ก.พ. 54

โรงพยาบาลสะบายอย จังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลปาดังเปซาร จ.พัทลุง
25-26 มี.ค. 54

โรงพยาบาลรัตภูมิ จ.พัทลุง
โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู

โรงพยาบาลสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปฏิทินงานออกหนวยถายภาพจอประสาทตาเคลื่อนที่ ประจําเดือนมกราคม-มีนาคม 2554
วัน เดือน ป
10-11 ม.ค. 54

สถานที่ออกหนวย
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน

19 ม.ค. 54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ

8 ก.พ. 54

โรงพยาบาลมะขาม จ.จันทบุรี

11 ก.พ. 54

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ

21-25 ก.พ. 54

โรงพยาบาลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

7 มี.ค. 54

โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ

14-15 มี.ค. 54

โรงพยาบาลแกนหางแมว จ.จันทบุรี

21-25 มี.ค. 54

สสอ.ขลุง จ.จันทบุรี

10 รักษตา

คุยสบายทายเลม...

โดย...พญ.สุภัทรา ศุภศิลปกนก
จักษุแพทย

ในชวงหลายเดือนที่ผานมาทานผูอานคงไดยินขาวเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพท 3G มีความตองการที่จะให
ประเทศไทยเขาสูยุค 3G เทคโนโลยี 3G คืออะไร และประเทศไทยไดประโยชนอะไรจากเทคโนโลยี 3G เรามาทํา
ความรูจักคราว ๆ ดังนี้

เทคโนโลยี 3G คืออะไร
ในสมัยกอนโทรศัพทใชในการสื่อสารดวยเสียง โดยการโทรออกรับสาย และ การสงขอความ ปจจุบันได
เริ่มมีการพัฒนาระบบเครือขายโทรศัพท 3G ซึ่ง เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อรองรับความตองการดาน
“ขอมูล” และ “เนื้อหา” ที่มีสูงมากขึ้น ไมวาจะเปน รูปภาพ, เพลง หรือวิดีโอ และเพื่อใหตอบโจทย ตรงกับ
ความตองการดังกลาว ความเร็วในการเคลื่อนยายถายเทขอมูลจึงเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ของ “3G” เปรียบ
เทียบไดกับอินเตอร เน็ตความเร็วสูงที่ใชตามบาน โดยเทคโนโลยี 3G ก็คือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูงบน
โทรศัพท

ประเทศไทยไดอะไรจากเทคโนโลยี 3G
เนื่องจากการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในปจจุบันตองอาศัยสายสัญญาณโทรศัพทบานในการ
รั บ ส งส งข อ มู ล ดั งนั้ น ถ ามี ก ารใช งานเทคโนโลยี 3G ทํ าให พื้ น ที่ ที่ ห างไกลที่ ไม มี โทรศั พ ท บ านแต มี
สัญญาณโทรศัพทมือถือสามารถใชงานอินเตอรเน็ตได ทําใหการเขาสูขอมูลขาวสารของประชาชนเปด
กวางไมกระจุกอยูในเฉพาะเขตตัวเมือง
ไมแนในอนาคตอันใกลเทคโนโลยี 3G อาจชวยในรักษาอาการเจ็บปวยของคนไขโดยการใชกลอง
วีดีโอของโทรศัพทในการวินิจฉัยโรคไดกรณีที่คนไขไมสามารถพบแพทยได
(ขอมูลอางอิง หนังสือพิมพ “สยามธุรกิจ” ฉบับวันที่ 6-8 มกราคม 2553)

รักษตา 11

B-OPTIC

“คุณภาพมาตรฐานโดยผูเชี่ยวชาญดานสายตา”

รานแวนตา B-OPTIC อยูบริเวณชั้น G ภายในศูนยจักษุและตอกระจก โรงพยาบาลบานแพว เปดใหบริการตรวจวัดสายตาประกอบแวน ในเวลาราชการ

