
      การกอตั้งโรงพยาบาลมิชชั่น 
โดยมูลนิธิคร�สเตียนของเซเวนธเดย  นั้นไมเพ�ยง

มองเห็นความตองการทางดานการแพทย เพ�ยง

อยางเดียว ดวยว�สัยทัศนอันกวางไกล  นอกเหนือ

จากการดูแลรักษา การกอตั้งว�ทยาลัยพยาบาล 

เพ�่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ การมีศูนยสงเสร�ม

สุขภาพ  เพ�่อใหความรูปองกันโรค  การมีหนวย

แพทยเคลื่อนที่เพ� ่อตรวจรักษาในพ�้นที่ชนบท  

เปนเคร�่องพ�สูจน  โรงพยาบาลมิชชั่น มิไดกอตั้ง

เพ�่อการรักษา  กินยา  เพ�ยงเทานั้น   สิ�งที่รพ.

มุงมั่น   คือภาระกิจที่จะสงเสร�มใหประชาชนคน

ทั่วไปมีความรูในการดูแลตนเอง   ทั้งรายกาย 

จิตใจ  และจิตว�ญญาณ   หลักสำคัญ  1  ใน 

องคประกอบ  8  ประการ  ( NEWSTART)   คือ

การไววางใจ   Trust   เพ�่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของทุกคน ไมวาจะเปนแพทย   พนักงานหร�อ 

ผูรับบร�การ

ปจจ�บัน โรงพยาบาลมิชชั่น โดยมูลนิธิคร�สเตียน

ของเซเวนธเดย   ไดพัฒนามาอยางตอเนื ่อง     

ไมวาจะเปนดานการแพทย   การบร�การดวย

ความใสใจ  เอื้ออาทร   ตลอดจนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล หร�อ HA: Hospital 

Accreditation   โดยในป 2560  โรงพยาบาลได

ผานการรับรองคุณภาพเปนครั้งที่  4   และจะ

พัฒนาตอไปเพ�่อสืบทอดเจตนารมย    ของผูกอ

ตั้งองคกรของพระผูเปนเจา

 

             นายอธิคม ศร�รัตนประภาส

                       ผูอำนวยการโรงพยาบาลมิชชั่น

                                   

สารจากทานผูอำนวยการ

Donation 
คุณสุทธิสารและคุณอรุณี  อภินพไพบูลย   ไดบร�จาคเง�นเพ�่อซื้อเคร�่องอัลตราซาวด 

และเคร�่องเลเซอร  มูลคา  495,000  บาทใหแก  แผนกกายภาพบำบัด  รพ.มิชชั ่น 

สำหรับรักษาผูปวยกลามเนื้อเสนเอ็น  ขอตอ กลามเนื้อที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

และอาการปวดตางๆ ทำใหการทำกายภาพบำบัดผูปวยมีประสิทธิภาพมากข�้น 

อาการฟ��นตัวดีข�้นเร็วกวาปกติ 

การบร�จาคอุปกรณทางการแพทยในครั้งนี ้  มีประโยชนตอผูปวยเปนอยางมาก 

คณะผูบร�หารขอแสดงความขอบคุณมาที่  ณ ที่นี้อีกครั้ง ขอพระเจาอวยพระพร

สาวนอยนักมวยไทย แดนน้ำหอม
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 กีฬามวยไทยเปนที่นิยมอยางมากในหลายๆ ประเทศของยุโรป โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศส  จึงเปนแรงบันดาล

ใหสาวนอยวัย 16 ป  ตั ้งใจเดินทางจากประเทศของตนมาเมืองไทย  เพ�่อฝกมวยไทย  เธอเร�ยนรูศิลปะมวยไทยได

อยางรวดเร็วกับอาจารยระดับแชมเปยน  และแลววันหนึ่งเธอเกิดอาการปวดทองอยางเฉียบพลัน  เธอถูกสงตัว

มารักษาที่โรงพยาบาลมิชชั ่น แพทย ไดว�นิจฉัยวาเธอเปนไสติ �งอักเสบตองรักษาโดยการผาตัดโดยดวน ทำใหเธอ

รูสึกโดดเดี่ยวอยางมาก  ในขณะที่ศาสนาจารย ไดเขาไปเยี่ยม  เธอไดรองไหและคิดถึงครอบครัวของเธอที่อยู

ฝรั ่งเศส ศาสนาจารย ไดอยู เปนเพ�่อนกับเธอ ในระหวางนั้นเธอก็ ไดสงขาวแจงใหคุณพอของเธอทราบ และคุณพอ

ก็ออกเดินทางมาเยี่ยมเธอทันที ภายใน 24 ชั ่วโมง

 ระหวางที่เธออยูในหองผาตัดศาสนาจารยและคุณพอของเธอก็ ไดอธิษฐานเผื่อเธออยูที ่หนาหองผาตัด   

คุณพอประทับอยางมากที ่ ไดรับการดูแลทางดานจิตใจจากศาสนาจารย   หลังจากที ่เธอหายปวยคุณพอและ

เธอก็เดินทางกลับ  และไดทำการฝกมวยไทยอยางตอเนื่องที่ประเทศฝรั่งเศส  ศาสนาจารยคิดวาคงไมมีโอกาส

  ที่จะไดพบเธอกับคุณพออีก   จนกระทั ่งเวลาผานไป 2 ป   เธอกับคุณพอก็ ไดเดิน

  กลับมาเมืองไทยอีกครั้ง   ไมมาฝกมวยไทยเพ�ยงอยางเดียว   แตไดเดินทางมาที่

  โรงพยาบาลมิชชั่นดวย เพ�่อขอบคุณคุณหมอที่ทำการผาตัดเธอในวันนั้น  และไดมา

  ขอบคุณศาสนาจารยที ่ ไดเยี ่ยมเยียนดูแลดานจิตใจในยามที่เธอเจ็บปวย  

  เปนประสบการณที่นายินดีที ่ ไดกลับมาพบกันอีกครั้ง

กาวเขาสูปที่ 81  
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ศูนยสงเสร�มสุขภาพมิชชั่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร�Activities

ชื่นมื่น กับภาพกิจกรรม โรงพยาบาลมิชชั ่นเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 81ป    องคกรของพระผูเปนเจา พรอมดวย

คณะผูบร�หารจากองคกรในเคร�อฯ รวมแสดงความยินดี

ทีมพยาบาลมิชชั ่น ใหการอบรมการปฐมพยาบาล

เบื ้องตนใหแกคณะครูโรงเร�ยนนานาชาติเอกมัย 

เพ�่อใหการชวยเหลือเบื ้องตนแกนักเร�ยน กรณีเกิด

อุบัติเหตุกอนนำสงโรงพยาบาล

ประสานความรวมมือดวยความเขมแข็ง   กับกิจกรรม 

Healthy Food Cooking Class จากกลุมสตร�ภาคกลาง 

เพ�่อใหผู รับบร�การรพ.มิชชั ่น ไดรับประโยชนดีๆ ในการ

ทำอาหารงายๆ   ไดประโยชนเองที่บาน   กิจกรรมยังมี

ตลอดสิ�นป สนใจรวมกิจกรรมฟร� โทร  086-524-4997

ขอเก็บภาพบรรยากาศแหงความสนุก  สุขภาพดีกับโครงการเตร�ยมตัวกอนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ กรมกิจการ 

โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   เดือนมิถุยายนที่ผานมา  โดยมีวัตถุประสงคเพ�่อใหผู เขารวม

โครงการซึ่งอยูในวัยใกลเกษียณอายุ ไดเร�ยนรูและเตร�ยมความพรอมในหลายๆ ดาน   เมื ่อตองหยุดจากภารกิจตางๆ 

ที่เคยทำ หันกลับมาดูแลสุขภาพ  และใชชีว�ตในแนวทางใหมที ่มีความสุข 

สนใจจัดบุคลากรเขาอบรมโครงการกอนเกษียณ หร�อโครงการสุขภาพอื่นๆ ติดตอไดที ่ 02 282 1100 ตอ 597

เร� ่องเลาความประทับใจจากผูรับบร�การ
คุณเอียง กุ ย ชาวกัมพ�ชา อายุ 70 ป  ผู ปวยโรค

เสนเลือดในสมองตีบ  หลังจากรับการรักษาที ่

ประเทศกัมพ�ชา  ไมสามารถเดินได  อาการไมดีข�้น   

จึงตัดสินใจมารักษาที่โรงพยาบาลมิชชั ่น กรุงเทพ 

ตามคำแนะนำของเพ�่อนที่เคยมา หลังจากไดรับการ

รักษากับ   นพ.กำธร จิรชีว�น  แพทยผู เชี ่ยวชาญ

ดานสมองและระบบประสาท  อาการเร� ่มดีข� ้น และ

กลับมาเดินไดอีกครั้ง  ขอขอบคุณแพทยและเจาหนาที่

ที ่ดูแลผมเปนอยางดี

Patients Testimonial 
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วัคซีนในผูสูงอายุ
จำเปนตองฉีดหร�อไม..?
      เมื ่ออายุมากข�้นความไวของเชื ้อในการกอโรคมากข�้น เชน ไขหวัดใหญ 

และโรคปอดบวม  ดังนั้นในผูสูงอายุก็มีความจำเปนที่ตองฉีดวัคซีน

เพ�่อสรางภูมิคุ มกันและปองกันโรค  ปจจ�บันการใหวัคซีนปองกันโรคสําหรับ

ผูสูงอายุไดรับความสนใจและ สนับสนุนใหฉีดมากข�้นตามคำแนะนำการให

วัคซีนปองกันโรคสำหรับผู ใหญและผูสูงอายุ ราชว�ทยาลัยอายุรแพทยแหง

ประเทศไทย  ป พ.ศ. 2557  ไดแนะนำวัคซีนที ่ควรฉีด  ในผูสูงอายุที ่มีอายุ

มากกวาหร�อเทากับ 65 ปข� ้นไปไว คือ

โรคบาดทะยักสามารถพบได ในผูสูงอายุ มักพบวาผูปวยบาดทะยักมีประวัติไดรับ

วัคซีนครั้งสุดทายมานานกวา 10 ป    การใหวัคซีนชวยในการสรางภูมิคุ มกันและ

สามารถลดความรุนแรงในกรณีที ่เกิดโรคได   อีกทั้งปจจ�บันยังพบการระบาดของ

โรคคอตีบ จึงแนะนำใหฉีดวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ  ทุก 10 ป แทน

การใหวัคซีนปองกันโรคบาดทะยักเพ�ยงชนิดเดียว

วัคซีนปองกันโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญ
การเกิดโรคไขหวัดใหญในผูสูงอายุมักเปนสาเหตุใหตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล และมีอัตราการเสียชีว�ตสูง แมวาเชื ้อไขหวัดใหญอาจเปนสายพันธุเดิม

ของวัคซีนที่เคยฉีดกอนหนานี้ก็จำเปนตองฉีดทุกป ปละ 1 ครั้ง

วัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบี
สามารถปองกันโรคตับอักเสบบีและอันตรายตางๆ   ที ่ตามมาหลังจากการติดเชื ้อ

ตับอักเสบบีได รวมถึงมะเร็งตับและตับแข็ง วัคซีนใหความคุมครองจากการติดเชื ้อ

ตับอักเสบบีเปนระยะยาว  อาจถึงตลอดชีว�ตได  ดังนั้นผูสูงอายุที ่ยังไมเคยไดรับ

การฉีดวัคซีนปองกันโรคตับอักเสบบีควรไดรับการฉีดวัคซีนนี้

การติดเชื ้อนิวโมคอคคัสเปนสาเหตุสำคัญของการติดเชื ้อที่รุนแรงในผูสูงอายุ  เชน การติดเชื ้อในกระแสเลือด 

และการติดเชื ้อที่เยื ้อหุมสมอง   การใชวัคซีนจะสามารถลดการติดเชื ้อรุนแรงและมีความคุมทุนในการใชวัคซีน

ปองกันโรค  โดยแนะนำใหฉีด 1 ครั้ง  ในชวงวัยอายุ 65 ปข� ้นไป จะเห็นวาการฉีดวัคซีนในผู ใหญมีความจำเปน

อยางมาก  ดังนั้นการมีความรูที ่ดีเกี ่ยวกับวัคซีนจะทำใหผู สูงอายุเขาใจถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนและ

ไดรับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม   ซึ ่งการฉีดวัคซีนถือเปนการปองกันและลดความรุนแรงของการเกิดโรคที่มี

ประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ยังเปนการลดคาใชจายที่ตองสูญเสียจากการเกิดโรคที่อาจเกิดข�้น  ดังนั้นผูสูงอายุ

ควรไปรับการฉีดวัคซีน

วัคซีนปองกันโรคติดเชื ้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด

ปร�กษาและฉีดวัคซีนในผูสูงอายุ
ไดที ่แผนกผูปวยนอก 022821100 ตอ 121 -122

Mission Health Promotion Center

ภาพขาวกิจกรรม


