CARE YOUR

BREA

SAVES YOUR

LIFE
สุภาพสตรีมักเป็นเพศที่สถาปนาตนเองขึ้นเป็นผู้ให้ที่ยิ่ง
ใหญ่ เธอจะคอยเฝ้าดูแล ห่วงใยทุกข์สุข รวมถึงสุขภาพใจ
กายของทุกคนที่อยู่รอบข้างโดยลืมนึกถึงตนเองก่อนเสมอ
และสิ่งส�ำคัญที่เธอมักจะละเลยนั้นก็คือ การดูแลรักษา
สุขภาพตนเองให้แข็งแรง โดยเฉพาะเรื่องใกล้ตัว อย่างมะเร็งเต้านม
ที่พบว่าเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และพบว่ามีอัตราการเกิด
โรคสูงขึ้นทุกปี
อย่าลืมว่าคุณคือผู้ให้ หากผู้ให้ไม่สมบูรณ์แล้วผู้รับจะ
สามารถด�ำรงอยู่ต่อไปได้อย่างไร

เรื่อง อุรัสวดี ภาพ สมเกียรติ กังสดาลวิรุฬห์ แต่งหน้า-ท�ำผม ธีรยุทธ จันอ้น
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ส่งผลงานการประกวดเพื่อสร้างความตื่นตัว
และขยายกลุ่มอายุให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึง
ภัยร้ายและร่วมรณรงค์เพือ่ ป้องกันมะเร็งเต้านม
...และในส่วนของการรักษา ในปีนี้บริษัท
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ‘ครู โ ต’ หม่ อ มหลวงจิ ร าธร
จิรประวัติ มาร่วมออกแบบของที่ระลึกการกุศล
เพือ่ ให้ทกุ คนได้มสี ว่ นร่วมเป็นผูใ้ ห้ ซึง่ รายได้จาก
การจัดจ�ำหน่ายสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
ที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมุ่งหวังให้เกิดศูนย์
มะเร็งเต้านมแบบครบวงจรและทันสมัยทีส่ ดุ ใน
ภูมิภาค เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่สตรีชาวอีสานโดย

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
กรรมการผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)
และกรรมการ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

มะเร็งไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวอีกต่อไป ในระยะ 2-3
ปีที่ผ่านมาจะพบว่า คนรอบตัวทั้งที่รักใคร่
ใกล้ชิดหรือระดับรู้จักเพียงพบเห็นหน้าตา
ต่างเป็นโรคนี้ ประหนึ่งว่าเป็นโรคติดต่อที่
เกิดขึ้นจากเชื้อหวัดธรรมดากระนั้น โดย
เฉพาะมะเร็งเต้านมที่พบว่าอัตราการเกิด
ของโรคขึ้นครองเป็นอันดับ 1 ในสตรีไทย
ไปเสียแล้ว ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ
ในทุกๆ ปีนนั้ ท�ำให้หลายภาคส่วนทีเ่ ล็งเห็น
ความส�ำคัญและไม่สามารถหยุดยืนดูนิ่งๆ
ได้อีกต่อไป วาโก้เองก็เช่นกัน
“การที่เราให้ความส�ำคัญกับการต้านภัย
มะเร็งเต้านมนัน้ ส่วนหนึง่ มาจากผลิตภัณฑ์หลักๆ
ท�ำขึน้ เพือ่ ผูห้ ญิง ซึง่ การทีจ่ ะเข้าใจถึงจิตวิญญาณ
ของผูห้ ญิงได้นนั้ วาโก้ใช้เวลาในการค้นคว้าวิจยั
ด้านสรีระและศึกษาความต้องการของลูกค้า
อย่างจริงจังมากว่า 40 ปี เพื่อจะสร้างสรรค์
นวัตกรรมในการผลิตชุดชั้นในเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ทกุ วัยและทุกโอกาส
และการจะเข้าถึงจิตใจของผูห้ ญิงได้นนั้ ต้องเกิด
จากการรับฟังทุกความต้องการของผูห้ ญิงนัน่ เอง
ซึง่ ต้องขอขอบคุณลูกค้าวาโก้ทใี่ ห้ความเห็นและ
แนะน�ำเสมอมา ท�ำให้ผลิตภัณฑ์เกิดการพัฒนา
และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
...จากการค้นคว้าวิจัยจึงท�ำให้พบว่า มี
ลูกค้าทีต่ อ้ งการยกทรงรุน่ พิเศษส�ำหรับผูร้ บั การ
ผ่าตัดมะเร็งเต้านมพร้อมเต้านมเทียมมากขึน้ ใน
ทุกปี เราเล็งเห็นถึงภัยร้ายของโรคนี้ซึ่งในขณะ
ที่เริ่มต้นโครงการนั้นมะเร็งเต้านมเป็นเพียงโรค
ร้ายที่พบในผู้หญิงไทยเป็นล�ำดับที่สองเท่านั้น”
จากการจุดประกายความคิดดังกล่าวนีเ้ อง
จึงผุด ‘โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม’
ขึ้น โดยมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทยปลอดภัย
จากโรคร้ายนี้ด้วยการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง
“ผมเข้ามาสานต่อโครงการนี้เป็นเวลากว่า
5 ปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่ 15 ของโครงการฯ
โดยยึดมั่นในปณิธานที่จะช่วยให้ผู้หญิงไทย
ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม ด้วยโรคนี้ยัง
ไม่ทราบในสาเหตุที่แท้จริง การรณรงค์ต้านภัย
มะเร็งเต้านม จึงต้องด�ำเนินต่อไปอย่างจริงจัง
เพื่อให้ความช่วยเหลือแบบครบวงจรอย่างต่อ
เนื่อง
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ไม่ต้องเข้ารับการตรวจและรักษาที่ส่วนกลาง
หรือกรุงเทพมหานคร
...ในส่ ว นของการสร้ า งสมดุ ล ทั้ ง จิ ต ใจ
และร่างกายถือเป็นภารกิจหลักที่เราสามารถ
ท�ำได้เอง ด้วยเหตุนี้ในช่วงต้นๆ ของโครงการ
จึงมีการจัดพิมพ์ขอ้ มูล ‘Protect Your Precious
Breasts Forever’ พร้อมจัดพิมพ์แผ่นพับ ‘3 นิ้ว
3 สัมผัสสกัดมะเร็งเต้านม’ 1 ล้านฉบับมอบให้
กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อชักชวนให้ผู้หญิง
ไทยได้ตระหนักถึงภัยร้าย และหมัน่ ตรวจเต้านม
ด้วยตัวเอง”

วาโก้มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้ และเห็น
ความส�ำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโอกาสได้รับ
การรักษาอย่างทันท่วงที
การจะเข้าถึงจิตใจของผู้หญิงได้นั้นต้องเกิดจากการรับ
ฟังทุกความต้องการของผูห้ ญิงนัน่ เอง ซึง่ ต้องขอขอบคุณ
ลูกค้าวาโก้ที่ให้ความเห็นและแนะน�ำเสมอมา ท�ำให้เกิด
การพัฒนาและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
…วาโก้มุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักรู้
และเห็นความส�ำคัญของการตรวจเต้านมด้วย
ตนเองอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงช่วยเหลือผูป้ ว่ ยให้
มีโอกาสได้รบั การรักษาอย่างทันท่วงทีหากตรวจ
พบในระยะเริ่มต้น ซึ่งในปีนี้กิจกรรมที่เราจัดขึ้น
มีแนวคิดที่สร้างสรรค์และแตกต่างไปจากเดิม

แต่ยงั คงมุง่ เน้นด้านการป้องกัน รักษา และสร้าง
สมดุลอย่างครบวงจรเช่นเคย โดยกิจกรรมใน
ส่วนของการป้องกัน โดยบริษทั ฯ ร่วมกับสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติจัดประกวด ‘โครงการคนรุ่นใหม่
ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม’ โดยเชิญชวนให้
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วม
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หลั ง จากนั้ น โครงการขนาดเล็ ก ก็ ค ่ อ ยๆ
พัฒนาขึน้ โดยเกิดเป็นโครงการ ‘Balancing Bra
Donation และ Body Clinic ขึน้ ตามล�ำดับ ซึง่ ใน
วันนี้วาโก้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก และมอบ
รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม จาก ‘Enterprise
Asia’ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาก�ำไร (NGOs)
ด้าน Health Promotion ระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ให้กับบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด
(มหาชน) จากการทีม่ ผี ลงานและการด�ำเนินงาน
‘โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม’ ที่ด�ำเนิน
การรณรงค์ตา้ นภัยมะเร็งเต้านมอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี สามารถช่วยเหลือสตรี

วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา และการสร้าง
สมดุลในชีวิตอย่างชัดเจน
“ผมว่าสิ่งที่ท�ำมาจนถึงวันนี้ถ้าเทียบจาก
1-10 แล้ว เราได้กา้ วมาเพียง 4-5 ก้าวเท่านัน้ ซึง่
การได้รับพิจารณาคัดเลือก และมอบรางวัล ถือ
เป็นความภาคภูมใิ นความตัง้ ใจและเป็นก�ำลังใจ
ให้ก้าวต่อไป ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงที่หวังไว้นั่น
คือ จ�ำนวนผู้ป่วยลดลงไปจนกระทั่งเก็บสถิติ
ไม่ได้ ซึ่ง ณ เวลานี้ ยังก้าวไม่ถึงจุดนั้น”
นอกจากโครงการที่เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
แล้ว ธรรมรัตน์ยืนยันว่า ‘วาโก้’ จะไม่หยุดให้
ความช่วยเหลือต่อสังคมเพียงเท่านี้ ในอนาคต

กว่า 15 ปีที่ โครงการวาโก้โบว์ชมพู จัด
กิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ต่อ
ผู้หญิงไทย ให้สนใจการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมด้วยตนเอง เพื่อตอบแทนสังคมโดยจัด
กิจกรรม อาทิ Breast Cancer Awareness,
Balancing Bra Donation, Wacoal Cares
Your Breasts. Mammogram Saves Your
Life. เป็นต้น
แน่นอนว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นเพียง
ส่ ว นหนึ่ ง จากความพยายามของเราที่ จ ะ
ช่วยเหลือให้สถิติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
เป็นศูนย์

ผมว่ า สิ่ ง ที่ ท� ำ มาจนถึ ง
วันนี้ถ้าเทียบจาก 1-10
แล้ว เราได้ก้าวมาเพียง
4-5 ก้าวเท่านั้น ซึ่งการ
ได้รับพิจารณาคัดเลือก
และมอบรางวัล ถือเป็น
ความภาคภู มิ ใ นความ
ตัง้ ใจและเป็นก�ำลังใจให้
ก้าวไปให้ถึงนั้น
จะพัฒนารูปแบบให้สามารถช่วยเหลือและให้
ประโยชน์แก่ผู้คนในวงกว้างมากขึ้นต่อไป ก่อน
จะทิ้งท้ายอย่างน่าสนใจว่า
“ผมว่าเมื่อเราเป็นบริษัทที่อยู่ในสังคมใด
สังคมหนึ่ง หากไปท�ำอะไรตรงนั้นแล้วเราได้
ประโยชน์ จ ากตรงนั้ น ก็ ค วรจะคื น กลั บ ให้ แ ก่
สังคมไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ใช่ว่ามุ่งจะ
ค้าขายอย่างเดียว ต้องท�ำเพื่อชุมชนและสังคม
ด้วย”
แน่นอนว่า สังคมทีม่ แี ต่การให้คอื สังคม
ที่งดงาม มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมนี้ให้
กลายเป็นสังคมที่น่าอยู่และงดงามอย่าง
แท้จริงไปด้วยกัน
0080

วาโก้ รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้าน Health Promotion ระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก ‘โครงการ
วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม’ จัดโดย
Enterprise Asia (NGOs)

วาโก้ได้ตอบแทนสังคม ด้วยแนวคิดเพื่อป้องกันก่อนเป็นมะเร็งเต้านม บริจาครถเอกซเรย์
เต้านมเคลื่อนที่ DMMU (Full Field Digital Mammography Mobile Unit) แด่มูลนิธิถันยรักษ์ฯ
โครงการ Power of Women วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม

วาโก้ ร ่ ว มกั บ ห้ า งสรรพสิ น ค้ า พร้ อ มเชิ ญ ชวน
ลูกค้าร่วมเป็นผูใ้ ห้ ใน Breast Cancer Awareness

โครงการ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม จัดกิจกรรม Wacoal Cares Your Breasts.
Mammogram Saves Your Life ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงไทยตรวจแมมโมแกรมเป็นประจ�ำทุกปี

เชิญร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยการซือ้ ของทีร่ ะลึก
การกุศลโครงการฯ ได้ที่ Shop Online: www.facebook.com/wacoal.th หรือ www.wacoal.co.th
หรือสอบถาม Call center โทร. 0 2296 9979
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นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มส�ำราญ  
ผู้อ�ำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ในยุคสมัยทีม่ ะเร็งส่วนเกินอันไม่พงึ ประสงค์
ในร่างกายได้เข้ามาคุกคามและคร่าชีวติ ของ
ประชากรชาวไทยขึ้นชาร์ตเป็นอันดับหนึ่ง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน และยังไม่มีท่าที
ว่าจะหยุดลงได้ สาเหตุอาจไม่ได้เกิดจาก
พั น ธุ ก รรมเพี ย งอย่ า งเดี ย วเหมื อ นที่ เ รา
เข้าใจเสมอมา แต่ทว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้น
ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดอีกเช่นกัน
นพ.วีรวุฒิ อิม่ ส�ำราญ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติกล่าวว่า “โรคมะเร็งเป็นปัญหา
สาธารณสุ ข ที่ ส� ำ คั ญ ของประเทศไทย โดย
สาเหตุของมะเร็งเชือ่ ว่าเกิดจาก 3 ปัจจัยหลักคือ
พันธุกรรม กรรมพันธุ์ และพฤติกรรม ซึง่ ในอย่าง
สุดท้ายนี้ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ไต่อันดับขึ้นตาม
ความแรงของการใช้ชีวิตในเมือง ความเครียด
ที่ สั่ ง สมจากงาน หรื อ การกิ น อาหารไขมั น สู ง
ประกอบกับการออกก�ำลังกายทีล่ ดลง ทัง้ หลาย
ทั้งปวงนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็ง
ได้ทั้งนั้น
...โดยจากข้ อ มู ล สถิ ติ โ รคมะเร็ ง ของ
ประเทศไทยพบอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็ง
เต้านมในผู้หญิงไทยมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยเกิด
ขึ้นทุกๆ 26 คนต่อประชากรแสนคน ทั้งยังมี
อัตราการเกิดโรคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อน
ให้ เ ห็ น ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ของหญิ ง ไทยได้ เ ปลี่ ย นไป
แบบชาวตะวั น ตกมากขึ้ น ไม่ ว ่ า จะเป็ น การ
บริโภคอาหารไขมันสูง การไม่มีบุตร การใช้ยา
คุมก�ำเนิดเป็นเวลานาน การไม่ได้ให้นมบุตร
และปั จ จั ย อื่ น ๆ อี ก มากมาย โดย 3 จั ง หวั ด
ที่ มี ก ารพบอุ บั ติก ารณ์ สู ง สุ ด คื อ จั ง หวั ด ชลบุ รี
กรุงเทพมหานคร และระยอง
...สิ่งที่ผู้หญิงไทยยังละเลยอยู่ นั่นคือการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเอง เพราะเกรงว่าจะได้ผล
ไม่ชัดเจน แต่คุณอาจจะลืมไปว่าหากคุณตรวจ
เต้านมด้วยตัวเองเป็นประจ�ำ เมื่อเกิดความผิด
ปกติขึ้นคุณจะเป็นบุคคลแรกที่รู้ดีที่สุดว่าส่วน
ไหนผิดปกติไปจากเดิม นอกจากนั้นแล้วควร
สังเกตการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังด้วย เช่น
ย่นไป บุ๋มไป หรือหดตัวผิดไปจากเดิมหรือไม่
...อีกหนึ่งวิธีคือ ผู้หญิงที่มีอายุ 40 ปีขึ้น
ไป ควรเข้ารับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง
แมมโมแกรม ซึ่งเป็นการตรวจด้วยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพความแม่นย�ำในการค้นหามะเร็ง
เต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นมากที่สุด อย่างไรก็ดี
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เนื่องจากข้อจ�ำกัดทางด้านงบประมาณท�ำให้
สถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ส ามารถจัดบริก าร
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมม
โมแกรมให้กับประชาชนทุกคนได้ หากเมื่อมอง
ถึงภาระความล�ำบากของผู้ป่วย ญาติพี่น้อง
แพทย์ พยาบาล รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่สูงเอาการ
ของการรักษาแล้ว การป้องกันดูจะเป็นหนทางที่
ง่าย ประหยัด และคุม้ ค่ากว่าการรักษาอยูห่ ลาย
ขุม เพียงแต่ว่าคุณรู้จักตัวเองดีพอหรือยัง ถ้า
มั่นใจว่าวันนี้จะยืนหยัดขึ้นต่อสู้กับมะเร็งโดย
ไม่เกรงกลัวแล้ว แค่การดูแลเอาใจใส่ตวั เองมาก
ขึน้ กว่าเดิมเล็กน้อย ก็เพียงพอทีจ่ ะป้องกันไม่ให้
เป็นโรคมะเร็งเต้านมได้แล้ว”
นอกจากที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะเป็น
โรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้ว
ยังมีส่วนงานบริการจัดการและส่งเสริมในด้าน
การป้องกันด้วยการรณรงค์และออกพื้นที่เพื่อ
ให้ความรูก้ บั ประชาชนทุกภูมภิ าคอย่างต่อเนือ่ ง
“สถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ ม องเห็ น ถึ ง
ศักยภาพของคนรุ่นใหม่ที่ท�ำหน้าที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านสาธารณสุขจึงจัดท�ำ ‘โครงการคนรุ่น
ใหม่ร่วมใจ ต้านภัยมะเร็งเต้านม’ ร่วมกับบริษัท
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) โดย

ผลิตภัณฑ์วาโก้ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่นักศึกษา
พยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มที่สนใจในสาธารณสุขและ
สามารถเข้าใจทั้งปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดโรค
มะเร็งเต้านม รวมทั้งวิธีการป้องกันและรักษา
หากเกิดขึ้นแล้วได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งแนวคิด
ของคนรุ่นใหม่ยังมีวิธีการสื่อสารที่สามารถเข้า
ถึงสังคมหมู่มากได้อย่างแพร่หลายรวดเร็วซึ่ง
จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุด
...ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้สถาบันมะเร็ง
แห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมดังกล่าว
นอกเหนือจากจะเป็นการส่งเสริมการรับรู้และ
ประโยชน์ของประชาชนที่ได้รับโดยตรงแล้ว
ยั ง เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลสุ ข ภาพของ
ประชาชนมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคน
มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากภัยมะเร็งเต้านม”
อย่าลืมว่ามะเร็งเต้านมนั้นรักษาหาย
ได้ หากพบแต่เนิ่นๆ โดยไม่ต้องตัดเต้านม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร. 0 2354 7036
หรือ www.nci.go.th

นายแพทย์ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์
ประธานศูนย์ถันยรักษ์ และเลขาธิการ
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประโยชน์ของโลกออนไลน์ทำ� ให้การเข้าถึง
ข้อมูลทางการแพทย์ไม่ใช่เรือ่ งยากอีกต่อไป
อย่างไรก็ดคี วามง่ายก็กลายเป็น ‘จุดอ่อน’ ที่
ก่อให้เกิดผลเสียได้เช่นกัน ซึง่ ประเด็นนีถ้ อื
เป็นประเด็นทีส่ งั คมต้องท�ำความเข้าใจและ
ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ อาทิ กรณีทพ
ี่ บ
ว่ามีกระแสจากสื่อออนไลน์ที่ท�ำให้ผู้หญิง
ไทยเกิดความสับสนว่าการท�ำแมมโมแกรม
เพื่อค้นหามะเร็งเต้านมนั้นไม่มีประโยชน์
เมืองนอกเลิกใช้วิธีนี้แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นอาจ
สร้างปัจจัยเสี่ยงให้เกิดเป็นมะเร็งเต้านม
ได้อีกด้วย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ นพ.
ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ ประธานศูนย์ถันยรักษ์ และ
เลขาธิการมูลนิธถิ นั ยรักษ์ฯ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านรังสี
วินจิ ฉัย Mammogram และมะเร็งเต้านมนัน้ เป็น
ส่วนหนึง่ ของประสบการณ์ในการท�ำงานมากว่า
40 ปี กล่าวว่า
“ส�ำหรับประเทศไทย อัตราการเป็นมะเร็ง
เต้านมสูงขึน้ ทุกปี และยังเป็นสาเหตุการเสียชีวติ
ของผู้หญิงไทยมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ารพิ สู จ น์ ชั ด ว่ า อะไรคื อ
สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งเต้านม ดังนั้น การ
ป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการค้นพบให้เร็วที่สุด (The
Best Protection Is Early Detection)
...การท�ำ Screening Mammogram จึงนับ
ว่าเป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในปัจจุบนั ทีจ่ ะท�ำให้สามารถ
ค้นพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น ซึ่ง
มีขนาดของก้อนเล็กกว่า 1 ซม. และไม่สามารถ
ตรวจพบจากการคล�ำเต้านมด้วยตนเองได้

...ในปัจจุบันสหรัฐอเมริกา และยุโรป ยัง
คงท�ำ Screening Mammogram อย่ างแพร่
หลาย และมีผลการวิจัยที่เชื่อถือได้ในหลายๆ
ประเทศว่าการท�ำ Screening Mammogram ใน
ผู้หญิงวัย 40 ปี มีประโยชน์อย่างมาก ช่วยเพิ่ม
อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยจากมะเร็งเต้านม
แม้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยี การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
เต้านมหลังการผ่าตัด การให้เคมีบ�ำบัด และ
การฉายรังสี ได้พัฒนาก้าวหน้ามาก และจะได้
ประสิทธิผลดีถ้าค้นพบตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งถ้า
ไม่มีการท�ำ Screening Mammogram แล้ว จะ
ไม่มีทางพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกที่ก้อนยังเล็ก
...ซึง่ เป็นข้อมูลทีต่ รงกับสถิตขิ องศูนย์ถนั ยรักษ์ และคณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชฯ ทีย่ นื ยันได้
ว่า การท�ำ Screening Mammogram ในผูห้ ญิง
ไทยมีประโยชน์อย่างมาก ทั้งยังท�ำให้อัตราการ
เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมลดลง ส�ำหรับท่านที่
กลัวอันตรายจากรังสีที่ใช้ในการถ่ายแมมโมแกรม ขอยืนยันว่ารังสีที่ได้รับจากการตรวจนั้น
น้อยมาก และอันตรายก็นอ้ ยกว่ารังสีทอี่ ยูร่ อบๆ
ตัวเราเสียอีก
...เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้หญิงวัยท�ำงานที่ไม่
สะดวกมารับบริการที่ศูนย์ถันยรักษ์ ได้ตรวจ
Screening Mammogram มูลนิธิฯ จึงได้สร้าง
รถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ขึ้นตามพระวินจิ ฉัยของสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ เมือ่ ปี 2544
และต่อมา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล
จ�ำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ได้สร้าง
รถตรวจเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 80 พรรษา พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อปี 2550 โดยมอบให้
มูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพื่อขยายการบริการและเพื่อ
สาธารณกุศล”
อย่าลืมว่าหนทางที่แสนล�ำบากมักจะ
น� ำ ไปสู ่ จุ ด หมายที่ ส วยงาม ร่ ว มกั น ใส่ ใ จ
ตัวเองด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
อย่างถูกวิธี ตามพระปณิธานของสมเด็จย่า
ที่มีพระกรุณาธิคุณก่อตั้งมูลนิธิถันยรักษ์ฯ
ขึ้นเพื่อผู้หญิงไทยพ้นภัยมะเร็งเต้านมมา
เป็นเวลาเกือบ 20 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี
โทร. 0 2411 5657-9, 0 2412 2652-3
โทรสาร 0 2412 8228
หรือ www.thanyarak.or.th
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ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์
ประธานโครงการศัลยแพทย์เพื่อแผ่นดิน
สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติ
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และนายกส�ำรองสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์
นานาชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ทราบหรือไม่ว่าปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็น
สาเหตุ ข องการเสี ย ชี วิ ต ของผู ้ ห ญิ ง ไทย
เป็นอันดับหนึ่ง หากทว่าแม้อัตราการเกิด
ของโรคจะสูงขึ้น แต่อัตราการรอดชีวิตก็
สูงขึ้นมากด้วยเช่นกัน นั่นเกิดจากความ
ตระหนักรู้ และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
ด้ ว ยตนเองอย่ า งสม�่ ำ เสมอ และการเข้ า
ถึงสถานพยาบาลได้อย่างทันท่วงที ซึ่งน�ำ
มาสู่ปัญหาในเรื่องการเดินทางเพื่อเข้าสู่
ศูนย์กลางแห่งความก้าวหน้าทางการแพทย์
อย่างกรุงเทพมหานคร
จะไม่ดีกว่านี้อีกหรือถ้าความเจริญได้รับ
การขยายไปสูแ่ ห่งทีส่ อง ทีส่ าม เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
ชีวติ ของทุกคนให้ดเี ท่าเทียมกัน แนวคิดดังกล่าว
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ท�ำให้เกิดโครงการระดมทุนเพือ่ จัดตัง้ ศูนย์มะเร็ง
เต้านม ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โดย ศ.นพ.
ศุภกร โรจนนินทร์ ประธานโครงการศัลยแพทย์
เพือ่ แผ่นดินฯ ขอขันอาสาเป็นหัวเรือใหญ่ในการ
ระดมทุนครั้งนี้
“สมาคมฯ แห่งนี้ก่อตั้งมานานกว่า 60 ปี
ดังนัน้ จึงเป็นการง่ายทีเ่ ราจะอาสาเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมโยงคนอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้
เข้ามาร่วมในโครงการเพือ่ คืนความสุขแก่สงั คม
ส�ำหรับจังหวัดขอนแก่น คือจุดแรกที่เรามอง
เห็นศักยภาพ ที่แม้จ�ำนวนประชากรจะมีรองลง
มาเป็นอันดับสามก็ตาม แต่ศักยภาพในด้าน
สาธารณสุขไม่ได้เป็นรองใครเลย โดยเฉพาะ
ความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับ
...และจากความตั้ ง ใจของคนในพื้ น ที่
ตัง้ แต่ระดับแพทย์ พยาบาล จนถึงจิตอาสา และ
Breast Cancer Survivor ที่พร้อมจะลงพื้นที่
เพื่อร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ตั้งแต่เริ่มพบ
ก้อนมะเร็ง การรักษา และการอยูร่ ว่ มกันในสังคม
จากความพร้อมที่มีอยู่เป็นทุนเดิม เห็นได้ว่า
หากเข้าไปช่วยเสริมในสิง่ ทีข่ าดอีกเพียงนิด เช่น
เพิ่มเครื่อง Mammogram หรือเครื่องมือที่จะ

เจาะกรณีที่พบมะเร็งเล็กๆ ขอนแก่นก็จะพร้อม
ก้าวขึ้นเป็นพี่ใหญ่ในการดูแลผู้ป่วยด้านนี้ให้
ทั้งภูมิภาคอีสาน นั่นหมายความว่าคนในท้อง
ถิ่นสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเดินทาง
ไกล ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุด”
การท�ำงานเพื่อสังคมนั้นถึงแม้จะเป็นสิ่งดี
แต่อุปสรรคที่รออยู่นั้นก็มีไม่น้อย การที่จะก้าว
ผ่านสิ่งกีดขวางต้องใช้แรงใจที่มุ่งมั่นของผู้น�ำ
ซึ่งถือเป็นแรงผลักดันที่ส�ำคัญอยู่ไม่ใช่น้อย
“มันไม่ใช่เรื่องยากหากแพทย์ทุกคนยึดถือ
ค�ำสอนของพระบิดาที่ให้คนเป็นหมอคิดก่อน
เสมอว่า ‘ประโยชน์ของคนไข้ถือเป็นกิจที่หนึ่ง’
ไม่ว่าจะท�ำอะไรไปจงให้ไปก่อน ยิ่งถ้าร่วมกัน
ให้ แน่ๆ คือเราได้รับความสุขใจแน่นอน อย่าง
การรณรงค์ถึงแม้จะเห็นผลช้า แต่เมื่อถึงเวลา
แห่งความส�ำเร็จก็ถอื เป็นความภาคภูมใิ จความ
สุขใจอย่างหนึ่ง และจากสิ่งที่ท�ำกันมาอย่างต่อ
เนือ่ งเราพบว่า ผูห้ ญิงทีเ่ ข้ามาตรวจในช่วงหลังๆ
นี้มีตั้งแต่ระยะแรกๆ จนถึงยังไม่มีอาการ จากที่
ไม่เคยพบมะเร็งระยะ 0 เลย ปัจจุบนั พบถึง 15%
ถ้าวัดจากคนไข้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ มะเร็ง
ระยะ 0 ถึงระยะ 1 มีถงึ ประมาณ 50% เราอยาก
เห็นสถิติของขอนแก่นเป็นอย่างนั้นบ้าง
...เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ คื อ สิ่ ง ที่ ก รุ ง เทพฯ
ท�ำได้ ขอนแก่นก็จะท�ำได้ดีเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็น
การกระจายความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขสู่
ระดับภูมภิ าค ต่อไปข้างหน้าอาจเกิดศูนย์มะเร็ง
เต้านมที่ภาคเหนือและภาคใต้ต่อไปเป็นล�ำดับ
หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นภาพนั้นในอนาคต
ซึ่งจะท�ำให้ประเทศไทยสามารถเป็นผู้น�ำด้าน
มะเร็งเต้านมในภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กลาง
ในทุกๆ ด้าน ถ้าใครจะมาดูงานก็จะให้ไปดูที่
ขอนแก่น เพราะเป็นศูนย์กลางที่ครบวงจรจริงๆ
ชนิดครอบคลุมและลงสูช่ มุ ชนทีเ่ รียกว่า Primary
Prevention (การป้องกันตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ)
คือให้ความรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นมะเร็ง รักษา
และดูแลจนถึงระยะสุดท้าย”
หากการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษา
ให้ประชาชนทุกระดับเกิดความมั่นใจ มีก�ำลัง
ใจ และปราศจากความเครียด ความน่าจะเป็น
ที่จะเกิดโรคภัยก็จะลดลง เข้ากับค�ำพูดที่ว่า ‘ใจ
สั่งกาย’ ใจที่ไม่ป่วยร่างกายก็จะแข็งแรงตาม
ไปด้วยเช่นกัน
“ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของการให้ เพือ่ สร้าง
โครงการทีเ่ ปีย่ มคุณค่า เพือ่ บรรเทาทุกข์และ
สร้างประโยชน์สขุ แก่สาธารณชนต่อไปด้วย
กันนะครับ”
ร่วมสมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม
โรงพยาบาลขอนแก่น หรือสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ โทร. 0 2716 5957

WE’RE

STRONGER

TOGETHER
ตัวเลขคือสถิติ และ สถิติคือค�ำเตือน ดังนี้
สถิติในปัจจุบันที่บอกว่า ‘มะเร็งเต้านมเป็น
สาเหตุการเสียชีวติ ของสตรีไทย เป็นอันดับ
1’ จึงเปรียบเหมือนค�ำเตือนสีแดงตัวใหญ่
ที่ มุ ่ ง เน้ น ย�้ ำ ถึ ง ความใส่ ใ จของหน่ ว ยงาน
สาธารณสุขที่มีต่อผู้หญิงไทย แล้วตัวคุณ
เองนัน้ เล่าเอาใจใส่ในตัวเองมากพอหรือยัง
นอกจากนีย้ งั มีสถิตทิ รี่ ะบุวา่ มะเร็งสามารถ

รักษาหายได้ถ้าพบในระยะเริ่มต้น แน่นอนว่า
หากพบในระยะท้ายๆ การรักษาด้วยการตัด
เต้านมนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และหากเกิด
ความสูญเสียสัญลักษณ์แห่งความเป็นผู้หญิง
ไปแล้ว การเยียวยาและฟืน้ ฟูสภาพร่างกายและ
จิตใจจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ สมจิตร์ เนติธรรมกร
ผู ้ จั ด การส่ ว นออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ พิ เ ศษแห่ ง
บริ ษั ท ไทยวาโก้ จ� ำ กั ด (มหาชน) อี ก หนึ่ ง

สมจิตร์
เนติธรรมกร

ผู้จัดการส่วนออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พิเศษแห่งบริษัท
ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)

สายเลือดใหญ่แห่งผลิตภัณฑ์วาโก้ผู้อุทิศตน
เพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อผู้หญิงตลอดมา
“ดิฉันดูแลในส่วนของวาโก้บอดี้คลีนิค ซึ่ง
เป็นหน่วยงานบริการพิเศษเพือ่ ตอบสนองความ
ต้ อ งการของผู ้ ห ญิ ง ทุ ก คนคื อ ‘เพื่ อ ให้ ผู ้ ห ญิ ง
ทุ ก คนสวยและมี ค วามสบาย’ แรกเริ่ ม เดิ ม ที
บอดี้คลีนิคเปิดให้บริการเพื่อบุคคลพิเศษที่ไม่
สามารถซื้อชุดขนาดปกติในท้องตลาด ปัญหา
แต่ละท่านที่เข้ามาที่นี่แตกต่างกันไป ซึ่งเราจะ
ต้องมีการวิเคราะห์โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญถึง
สาเหตุที่แท้จริง และจากการให้บริการตลอด
หลายปีที่ผ่านมาจึงพบว่า สุภาพสตรีที่ต้องสูญ
เสียเต้านมเนือ่ งจากโรคมะเร็งเต้านมเพิม่ จ�ำนวน
ขึ้ น จึง พั ฒนาและเกิ ดเป็น ชุด ชั้ นในรุ ่น พิ เศษ
‘Balancing Bra’ และเต้านมเทียมขึ้น
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...เมื่อต้องถูกตัดเต้านมไปผู้หญิงจะสูญเสียความสมดุล และมีผลต่อจิตใจเป็นอย่าง
มาก ‘บาลานซิง่ บรา’ จะช่วยสร้างสรีระให้สมดุล
และเรียกความมั่นใจของผู้หญิงกลับมา ซึ่งได้
รับการออกแบบจากความใส่ใจเป็นพิเศษด้วย
วัตถุดิบจากเส้นใยธรรมชาติ ใส่ใจในดีเทลของ
ตะเข็บทัง้ ด้านนอกด้านในทีเ่ รียบเนียนไม่ระคาย
เคือง ทั้งยังสามารถปกปิดแผลผ่าตัดได้อย่าง
แนบเนียน ผิวสัมผัสบริเวณเต้าทรงยืดหยุ่นเพื่อ
การสวมใส่ที่สบายกว่า พร้อมช่องใส่เต้านม
เทียมทั้งด้านขวาและด้านซ้าย
...แน่นอนว่าบราจะต้องมาคู่กับเต้านม
เทียม หรือ Breast Cushion ที่ได้รับการพัฒนา
และออกแบบขึน้ เป็นพิเศษเพือ่ ให้ความรูส้ กึ ใกล้
เคียงกับเต้าธรรมชาติ ด้วยลักษณะหยดน�ำ้ แนว
นอน ภายในท�ำด้วยเส้นใยซอฟท์ไฟเบอร์บรรจุ
Micro Bead แทนน�้ำหนักที่หายไป และ Micro
Foam แทนสัมผัสอ่อนนุ่มของเต้าจริง ที่ส�ำคัญ
ไม่อุ้มน�้ำสามารถใส่กับชุดว่ายน�้ำได้”
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ามารถ
แสดงความจ�ำนงได้ที่จุดบริการที่มีมากถึง 130
เคาน์เตอร์ โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัว
เอง วัดขนาดเพื่อหาสัดส่วนที่แท้จริง จากนั้นจะ
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ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�ำงาน ไม่ว่าจะมีอุปสรรค
มากน้อยแค่ไหน เมื่อเราร่วมใจกันท�ำงานเป็นทีมก็
สามารถก้าวผ่านไปได้ โดยเฉพาะความภาคภูมิใจจาก
การทีเ่ ราได้เห็นว่าผูป้ ว่ ยสามารถหายจากโรคร้ายทีต่ อ้ ง
เผชิญ มีความมัน่ คงทางด้านจิตใจและร่างกายหลังจาก
ที่เข้ามาหาเราแล้ว
มีบริการจัดส่งบาลานซิ่งบราไปให้ที่บ้าน และ
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการขอรับบริจาคชุดบาลานซิ่ง
บรา สามารถติดต่อและเขียนแบบฟอร์มได้ที่
วาโก้บอดี้คลีนิค หรือจุดบริการได้เช่นกัน
นอกจากเรื่องของการเติมเต็มความสูญเสี ย ที่ นั บ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจแล้ ว วาโก้ ยั ง
ขยายผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือด้านการแพทย์
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Surgical Wear
ส�ำหรับกลุ่มคนท�ำศัลยกรรมพลาสติก อาทิ การ
ผ่าตัดเสริมเต้านม การดูดไขมัน การดูดไขมัน
หน้าท้อง เป็นต้น หลังจากนั้นจึงมีการขยาย
เข้าสู่วงการแพทย์ผ่าตัด โดยร่วมมือกับคณะ
แพทย์ออกแบบเสือ้ ผ้าทางการแพทย์ Pressure
Garments
“จากรู ป แบบของการด� ำ เนิ น งานท� ำ ให้
วาโก้ได้มีโอกาสในการพูดคุยกับวงการแพทย์
เรื่องสรีระกับชุดชั้นในอยู่เสมอ จึงท�ำให้ทราบ

ว่ามีคนไข้กลุ่มหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจากแผล
ไฟไหม้ แผลน�้ำร้อนลวก แผลจากสารเคมี ฯลฯ”
สมจิตร์เล่าถึงที่มาของเสื้อกระชับแผลฯ
เพื่อการแพทย์ดังกล่าวต่อว่า
“หลังผ่าตัดใหม่ๆ ผู้ป่วยสามารถเกิดรอย
แผลเป็นนูน (Keloid) ได้ ซึง่ ผูป้ ว่ ยจ�ำเป็นต้องใช้
ผ้าพันแผลพันรอบตัวไว้ทนั ที ซึง่ พบว่ามีโอกาสที่
บางคนจะแพ้ผ้าพันแผล เกิดผื่นแดง อาการคัน
ไม่ได้รับความสะดวก จึงเกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อ

การตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่ง
จะต้องใช้วตั ถุดบิ พิเศษทีย่ ดื หยุน่ กระชับ ระบาย
อากาศได้ดี และมีผิวสัมผัสที่นุ่มสบาย ซึ่งสอด
รับกับศักยภาพที่บริษัทฯ มีพร้อม ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ วัตถุดบิ การออกแบบ และการตัดเย็บจน
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เรียกว่า ‘Pressure Garment’
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนผ้าพัน
แผลเดิมที่คนไข้ไม่สามารถใส่ได้ หรือมีอาการ
แพ้ คนไข้ที่ใส่ Pressure Garment ทดแทน
ผ้าพันแผลแล้ว จะท�ำให้ระยะเวลาในการรักษา
แผลลดลง รวมถึงยังสามารถลดอาการเจ็บปวด
จากบาดแผลได้ด้วย
...อีกทั้งบริษัทฯ ยังจัดให้ได้มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ต่างจังหวัด
เพื่อให้สามารถสร้างแพตเทิร์นในการตัด Pressure Garment ได้ เพราะคนไข้ทไี่ ด้รบั การรักษา
จ�ำเป็นต้องได้รบั การสวมใส่ Pressure Garment
ทันที ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้และเป็น
ประโยชน์ตอ่ สังคมทัว่ ประเทศตามวัตถุประสงค์
ที่เรามุ่งหวัง”
สมจิตร์กล่าวต่อด้วยรอยยิ้มที่ระบายอยู่
บนใบหน้าด้วยความภาคภูมใิ จในงานทีเ่ ธอร่วม
ก่อร่างสร้างขึ้นด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น เพื่อให้สร้าง
ประสิทธิผลในการรักษาให้มากยิ่งขึ้น
“ดิฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ท�ำงาน ไม่ว่า
จะมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหน เมื่อเราร่วมใจ
กันท�ำงานเป็นทีมก็สามารถก้าวผ่านไปได้ โดย
เฉพาะความภาคภูมิใจจากการที่เราได้เห็นว่า
ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคร้ายที่ต้องเผชิญ มี
ความมั่ น คงทางด้ า นจิ ต ใจและร่ า งกายหลั ง
จากที่เข้ามาหาเราแล้ว หรือกระทั่งพนักงานเรา
เอง ยังพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงจากคนที่นิ่งๆ
ไม่คอ่ ยพูดจา ก็จะพบว่ามีรอยยิม้ และมีอธั ยาศัย
ดียงิ่ ขึน้ ซึง่ เป็นการให้ทไี่ ด้รบั มาในขณะเดียวกัน

...ทุ ก วั น นี้ เ ราจึ ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งสรรค์
ผลิตภัณฑ์ชิ้นต่อไปอีกเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิต
ที่ดีกับทุกคนทั่วประเทศอย่างแท้จริง โดยเข้า
ร่วมวิจัยและพัฒนากับศูนย์เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห่งชาติ (MTEC: National Metal and
Materials Technology Center, Thailand) ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ Pressure Garment โดย
เพิม่ ซิลโิ คนเจลเข้าไปในผลิตภัณฑ์เพือ่ ท�ำให้การ
รักษาแผลคนไข้หายไวยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบันเรา
ยังต้องซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก”
วาโก้บอดี้คลีนิค เปิดให้บริการเพื่อช่วยแก้
ปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุดชั้นในเฉพาะแบบ
ทั้งยกทรง สเตย์ บอดี้สูท เวสท์นิปเปอร์ กางเกง
เสริมสะโพก และอื่นๆ เช่น ผ้าหุ้มศีรษะ คอ เสื้อ
กางเกง ตลอดจนผ้ารัดเฉพาะที่ ตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายตามความจ�ำเป็นเฉพาะบุคคล
เพื่อให้เรือนร่างของคุณแลดูสวยและ
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัย
ไหน สิ่งส�ำคัญส�ำหรับสตรีในปัจจุบันก็คือ
การมีบุคลิกภาพที่ดี
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