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          เดือนเมษายนนับเปนเดือนท่ีมีวันหยุดเยอะที่สุดเดือน
หนึ่ง แตก็เปนเดือนท่ีอากาศรอนท่ีสุดแหงปเชนกัน หลายคนก็
พยายามหาวิธีดับรอนกันไปตาง ๆ นานา เชน ไปทะเล ไปวายนํ้า
เดินหางฯ หรือเปดแอรนอนอยูบาน หรือไปดับรอนกับเทศกาล
สงกรานตท่ีมีวันหยุดตอกันหลายวัน ก็คงชวยใหทานคลายรอนไป
ไดบาง แตอยาหยุดเท่ียวกันเพลินจนลืมระมัดระวังตัว และที่
สําคัญจงอยาลืมวา เมาไม ขับ ด่ืมไม จับพวงมาลัย ดวยความ
ปรารถนาดีและจริงใจ ของ บก.เลยนะเนี่ย...

บก.ขอคุย

ประวัติวันสงกรานต...
ในสมัยโบราณไดถือวันสงกรานตเปนวันปใหมน้ัน เน่ืองจากประเทศที่อยูใน

แถบรอนถือวาชวงเวลาเริ่มตนฤดูรอนน้ันเปนชวงเวลาที่ดีที่สุด ดวยวางเวนจากการทํา
การเกษตร อีกทั้งอากาศที่หนาวเย็นก็ผานพนไปแลว ดวยในชวงฤดูหนาวนั้นเปนชวงที่
ทุก ๆ อยางนั้นหยุดน่ิง ไมวาจะเปนตนไมก็หยุดผลิดอกออกผล สัตวทั้งหลายก็หยุด
น่ิงนอนจําศีล ดวยอากาศที่หนาวเย็นน้ันไมสะดวกในการใชชีวิต หรือการเจริญเติบโต
ของส่ิงมีชีวิตทั้งหลายนั่นเอง

          วันสงกรานตจึงเปนประเพณีการข้ึนปใหมในประเทศแถบรอน ซึ่งแตกตาง
จากประเทศแถบหนาวดังที่กลาวไวในเรื่องของวันปใหม วันสงกรานตมีทั้งหมด 3 วัน
ดวยกัน ไดแก

วันที่ 13 เมษายน วันมหาสงกรานต หรือวันสงทายปเกา หมายถึง กาวหรือ
ยางข้ึนครั้งใหญ คือ สงกรานตป การที่พระอาทิตยโคจรเขาสูราศีเมษ เปนวันทําความ
สะอาดใหญ ชําระลางรางกาย และจิตใจใหใสสะอาด เริ่มมีการเลนสาดน้ําเปนวันแรก

วันที่ 14 วันกลาง หรือวันเนา หมายถึง วันที่ถัดมาจากวันมหาสงกรานต
1 วัน การที่พระอาทิตยเขามาอยูในราศีเมษเรียบรอยแลว เปนวันที่ มักมีการจัด    
กิจกรรมการละเลนพ้ืนบานมากมายเชน ขนทรายเขาวัด กอพระเจดียทราย ขบวน   
แหประเพณีสงกรานต การแสดงทางวัฒนธรรมและมหรสพอื่น ๆ การเลนสาดนํ้าตาม
ประเพณีไทยมักเลนกันวันน้ีมากเปนพิเศษ

          และวันที่ 15 เมษายน เปนวันเถลิงศก หมายถึง วันข้ึนศกใหม เปนวันทํา
บุญตักบาตรตอนรับปใหม ปลอยนกปลอยปลา อุทิศสวนกุศลแกบรรพบุรุษที่ลวงลับ
ไปแลว มีการรดน้ําดําหัวผูหลักผูใหญ ผูเฒาผูแก ผูที่เคารพนับถือ เพ่ือเปนการขอขมา
ลาโทษและขอพรปใหมเพ่ือเปนศิริมงคลตอชีวิต ตลอดจนจัดใหมีการสรงน้ําพระสงฆ
พระพุทธรูป ส่ิงศักด์ิสิทธิ์สําคัญคูบานคูเมืองอีกดวย วันน้ียังมีการเลนสาดนํ้าอยู   
เชนกัน แตในสวนของตํานานวันสงกรานตรวมถึงประเพณีที่เก่ียวของกับนางสงกรานต
น้ันมีหลักฐานปรากฏในหลักศิลาจารึกของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
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ประเพณีวันสงกรานต



วันผูสูงอายุสากล
วันผูสูงอายุเริ่มไดรับความสําคัญตั้งแตสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม

เปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการกําหนดนโยบายที่จะสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมี
สภาพความเปนอยูที่ดี มีคุณภาพ และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข โดยได
มอบใหกรมประชาสงเคราะหจัดตั้งสถานสงเคราะหคนชราข้ึนในป 2496 เพ่ือให
การสงเคราะหผูสูงอายุ ที่เดือดรอนมีความทุกขยาก ประสบปญหาและไมสามารถ 
แกไขไดดวยตนเอง

          เม่ือมาถึงสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท ก็มีการสานตอความ
สําคัญ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติใหวันท่ี
13 เมษายนของทุกปเปนวันผูสูงอายุ และไดเลือก "ดอกลําดวน" เปนสัญลักษณ
ของผูสูงอายุ

          สาเหตุที่ เลือกดอกลําดวน ก็ เพราะเปน พืชยืนตนที่ มี อ ยูมากใน
สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนตนไมที่ใหความรมเย็น ลําตนมี
อายุยืน มีใบเขียวตลอดป ใหรมเงาดีและดอกมีสีนวล กล่ินหอม กลีบแข็งไมรวง
งาย เหมือนกับผูทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไวใหเปนแบบอยางแก      
ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางดานพฤกษศาสตร ตนไมน้ียังใชเปนยาบํารุง   
หัวใจไดอีกดวย

          ในสวนของระดับนานาชาติก็ใหความสําคัญตอผูสูงอายุมิใชนอย องคการ 
สหประชาชาติกําหนดใหทุกวันที่ 1 ตุลาคมของทุกป เปน "วันผูสูงอายุสากล"
เริ่มมาตั้งแตป ค.ศ. 1999 หรือ พ.ศ. 2542

          ขณะที่ป พ .ศ . 2525 องคการสหประชาชาติไดจัด
ประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผูสูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศ  
ออสเตรีย และไดใหความหมายของคําวา "ผูสูงอายุ" หมายถึง
บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต 60 ป ข้ึนไป และ
ไดพิจารณาประเด็นสําคัญเกี่ยวกับผูสูงอายุ ไว 3 ประการ คือ
ดานมนุษยธรรม ดานการพัฒนา และดานการศึกษา

นอกจากนี้ องคการอนามัยโลกยังไดกําหนดใหป พ.ศ.
2525 เปนปรณรงคเพ่ือสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ โดยกําหนด  
คําขวัญวา Add life to years เพ่ือใหประเทศตาง ๆ ชวยกัน
สงเสริมสุขภาพ ผูสูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการวันอนามัย
โลก ของกระทรวงสาธารณสุข ไดมีมติใหใชคําขวัญเปนภาษาไทย
วา "ใหความรัก พิทักษอนามัย ผูสูงวัยอายุยืน“

          ทั้งหมดนี้ก็คือลําดับความสําคัญของวันผูสูงอายุที่เกิด
ข้ึนมาในแตละชวง ซึ่งมองดูก็เหมือนจะสวยหรู แตเม่ือเทียบจาก
วันที่ถูกกําหนดข้ึนมา กับการเห็นความสําคัญอยางแทจริงที่ลูก
ปฏิบัติตอพอแมหรือผูสูงอายุในบานเรายังใหความสําคัญกับเรื่อง
น้ีนอยมาก

ที่มา www.kanzuksa.com
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..ดอกลําดวน..



คนดีขององคกร
ประจําเดือนมีนาคม 2551

นางสาวพรสุมล  สิริวงศาวรรธน               
เจาหนาที่บัญชี

นางรัชฎากร  สมุนรัตน 
เจาหนาที่ พ.ร.บ.

ไดรับเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“การติดตอประสานงานดี และอัธยาศัยดี”

ไดรับเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“การติดตอประสานงานดี และอัธยาศัยดี”
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ขาดสารอาหารชวงตั้งครรภมีผลตอฟนลูกอยางไร ?
การขาดสารอาหาร มีผลใหโครงสรางฟนผิดปกติ เชน การขาดแรธาตุแคลเซียม 

และวิตามินดี ในชวงตั้งครรภ มีผลใหการสรางเคลือบฟนไมสมบูรณ เคลือบฟนขรุขระ 
หรือเปนจุด ๆ ซึ่งเรียกวา “อีนาเมลไฮโปเพลเซีย” (Enamel Hypoplasia) บางครั้งมีผล
ใหช้ันเคลือบฟนและชั้นเน้ือฟนมีการสะสมแรธาตุไดนอย เรียกวา “ไฮโปแคลซิฟเคช่ัน”
(Hypocalcification) การสะสมแรธาตุไดไมสมบูรณ เปนสาเหตุใหฟนไมแข็งแกรง      
เทาที่ควรและผุไดงาย

แคลเซียมจากฟนแมจะถูกนําไปสรางกระดูกและฟนของลูกไหม ?
          การไดรับแรธาตุ แคลเซียมไมพอเพียงในขณะตั้ งครรภจะมีผลใหระดับ
แคลเซียมในเลือดลดลง ซึ่งจะเกิดกลไกกระตุนใหรางกายนําแรธาตุแคลเซียมสํารองจาก
โครงสรางของกระดูกออกมา เพ่ือใชในการพัฒนาโครงสรางกระดูกและฟนของทารก ไมใช
นํามาจากฟนเพราะแคลเซียมจากฟนไมสามารถซึมเขาสูกระแสเลือด เพ่ือใหทารกในครรภ
นําไปใชได

ฟ.ฟนสะอาดจัง

ฟนลูกจะดตีองเริ่มเมื่อตัง้ครรภ (ตอนที่ 1)

ท่ีมา : 102 คําตอบ แมลูกฟนดี-102 ป สมเด็จยา กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ตอจากฉบับที่แลว...



รูทันโรค

สุวีณา  ธนพันธคง
เจาหนาที่สุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

กับอาการสงบ ชัก ผูปวยบางรายอาจเปนอัมพาต โดยมีอาการแขนขา 
ออนแรง หมดสติ และเสียชีวิตในที่สุด เน่ืองจากสวนที่สําคัญของสมอง 
ถูกทําลายไปหมด

          อาการของโรคพิษสุนัขบา ยังจําแนก ไดออกเปนอีก 2 ประเภท 
ดังนี้

อาการแบบคลุมคลั่ง

          โดยเฉล่ียเสียชีวิตใน 5 วัน เพราะโรคลุกลามอยางเร็ว โดยอาจ
แสดงอาการตาง ๆ ไดแก อาละวาด กลัวน้ํา กลัวลม คันเฉพาะที่ตรงถูก
สัตวกัดในรูปของคัน ปวดแสบปวดรอน ปวดลึก ๆ ซึ่งแพรกระจายไปทั่ว
แขน ขา หรือ หนาซีกที่ถูกกัด ผูปวยอาจขนลุก รูมานตาไมสนองตอแสง 
และ นํ้าลายไหลมากผิดปกติ จะตองบวน หรือถมเปนระยะ

อาการอัมพาต
          อาการอัมพาต เกิดจากการที่ไวรัสลุกลามเขาไปในสวนตาง ๆ 
โดยเฉลี่ยเสียชีวิตใน 13 วัน โดยจะมีอาการออนแรงของแขนขา

ทําอยางไร ? เมื่อถูกสัตวกัด
1. ลางแผล ดวยสบูกับน้ําหลาย ๆ ครั้ง

2. ใสยาใสแผล เชน เบตาดีน ทิงเจอรไอโอดีน แอลกอฮอล 70%

3. กักสัตวที่กัดไวดูอาการอยางนอย 15 วัน โดยใหนํ้าและอาหาร
ตามปกติ

4. รีบไปพบแพทยหรือสัตวแพทยทันทีที่ถูกกัด เพ่ือขอคําแนะนํา
เก่ียวกับการฉีดวัคซีนและซีรั่ม อยารอจนสัตวที่กัดตาย เม่ือสัตวตายรีบ 
ตัดหัวสงตรวจโรคพิษสุนัขบา

จะปองกันโรคพิษสุนัขบาไดอยางไร ?
1. ไมปลอยสุนัขเพนพาน

2. ฉีดวัคซีนปองกันทุกป

3. อยาใหสุนัขมีลูกมาก

แจงสัตวแพทยกรมปศุสัตว หรือเจาหนาท่ีสาธารณสุขทันที

ท่ีพบเห็นสุนัขหรือสัตวท่ีสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบา

“ยังไงก็อยาลืมดูแลสุนัขหรือสัตวเล้ียงกันนะคะ ฉบับหนาพบกันใหมคะ”

โรคพิษสุนัขบา
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พบกันกับจุลสาร สานใจ กับ summer ฉบับรับหนารอน
          นึกถึงเรื่องรอน ๆ ก็รูสึกกลุมใจ เหงื่อตกข้ึนมากันเลยใชไหมคะ 
จุลสารสานใจ ฉบับนี้ มีเรื่องรอน ๆ มาใหระวังกันคะ คงสงสัยกันแลวใช
ไหมคะวา เรื่องระวังรอน ๆ น้ีคืออะไร โรคพิษสุนัขบาคะ ถึงแมวาชวงนี้
อากาศเมืองไทยยังรอน ๆ หนาว ๆ ฝนตกบาง ไมตกบาง แตก็ตอง
ระมัดระวังดูแลสุขภาพกันใหดี ๆ นะคะ

          โรคพิษสุนัขบา (Rabies) หรือ โรคกลัวน้ํา หรือในภาษาอีสาน
เรียกวา โรคหมาวอ เปนโรคติดตอรายแรงชนิดหนึ่ง ที่มนุษยรูจักมากกวา 
500 ปแลว ซึ่งอาจเกิดจากการกัด หรือ ขวน จากสัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน 
สุนัข แมว หนู เปนตน เกิดจากเช้ือไวรัสช่ือ เรบีส ไวรัส (Rabies Virus) 
ปจจุบันยังไมมีทางรักษาหาย แตสามารถปองกันได ผูปวยมักคงสภาพอยู
ไดนานไมเกิน 1 สัปดาห และการเสียชีวิต เน่ืองจากอัมพาตของกลามเนื้อ 
และระบบทางเดินหายใจ ในประเทศไทย ยังมีรายงานการเกิดโรค
พิษสุนัขบา โดยสาเหตุหลักเกิดข้ึนจากสุนัข

อาการของโรค
          ผูติดเช้ือ โรคพิษสุนัขบา อาการแสดงของโรคมักเปนการอักเสบ
สมองและเยื่อสมอง ในระยะ 2-3 วันแรก ผูปวยจะปวดเมื่อยตามเนื้อตัว 
มีไข คัน หรือปวดบริเวณรอยที่ถูกกัด ทั้ง ๆ ที่แผลอาจหายเปนปกติแลว 
ตอมาจะหงุดหงิด กระสับกระสาย ต่ืนเตน ไวตอส่ิงเรารอบกาย ไมชอบ
แสง ลม มีนํ้าลายไหล กลามเน้ือคอกระตุก เกร็งขณะพยายามกลืนอาหาร
หรือนํ้า ทําใหเกิดอาการ “กลัวน้ํา” ตอมาจะเริ่มเพอคล่ัง สลับ 



          ในขณะนี้ เริ่มเขาสูฤดูรอน ซึ่งมีความเส่ียงตอการเกิดโรคหลาย
โรค ทั้งโรคระบบทางเดินอาหาร ที่เกิดจากการบริโภคอาหารหรือนํ้าด่ืมที่ไม
สะอาด โรคไขหวัด ไขหวัดใหญ  เปนตน เน่ืองจากในหนารอน เช้ือ
แบคทีเรียกอโรคจะเจริญเติบโตไดดีกวาฤดูอ่ืน ๆ ซึ่งโรคที่เกิดจากการ
บริโภคอาหารที่ปรุงไมสุก ที่นาเปนหวงโรคหนึ่งคือ โรคที่ เกิดจากการ     
ติดเช้ือสเตร็พโตค็อกคัส ซูอีส เกิดจากการบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อหมูที่
ไมสุก และราดดวยเลือดดิบ ๆ เชน กวยเตี๋ยวน้ําตก เปนอาหารที่เขาขาย
ความเส่ียงมาก หากน้ํากวยเตี๋ยวไมรอนจัดก็ไมสามารถฆาเช้ือได

          เม่ือรางกายคนมีแผลไปจับตองเนื้อหมู และกินเน้ือหมูหรือ 
เลือดสด ความนากลัวของเช้ือแบคทีเรีย สเตร็พโตค็อกคัส ซูอีส ไมเพียง
แตทําใหหูหนวกและสูญเสียการทรงตัว แตหากผูปวยเขารับการรักษาชา 
อาจทําใหเช้ือแบคทีเรียทําลายเย่ือหุมสมองจนถึงข้ันเสียชีวิตได โดยหากไม
ไดรับการรักษาผูปวยจะเสียชีวิตภายใน 14 วัน หลังจากรับเช้ือ ประชาชน
จึงควรรับประทานอาหารแตอาหารที่ปรุงสุกกอนเทาน้ัน อยางไรก็ตาม ยังไม
มีรายงานการติดตอเช้ือน้ีจากคนสูคน สวนสาเหตุที่ตองออกมาเตือนเรื่องนี้
เพราะตองการใหประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเนื้อหมูดิบ 
เลือดดิบ เพราะปจจุบันยังมีประชาชนอีกเปนจํานวนมาก นิยมบริโภคของ
ดิบ เลือดดิบ จึงจําเปนตองเตือนกอนที่จะมีคนปวยหรือเสียชีวิต

          อาการของผูที่ไดรับเช้ือแบคทีเรียชนิดน้ีถือวามีความรุนแรงและ 
นากลัว โดยเมื่อเช้ือเขาสูรางกายจะเขาสูกระแสเลือด และเขาไปสูเย่ือหุม
สมอง จนเกิดอาการเย่ือหุมสมองอักเสบอยางรวดเร็วภายใน 3 วัน หลังจาก
จากผูปวยไดรับเช้ือ จะมีอาการไข ปวดศีรษะ ปวดกลามเน้ือ เน่ืองจากเยื่อ
หุมสมองอยูใกลกับปลายประสาทหูช้ันในทั้งสองขาง เช้ือจึงลุกลามและทํา
ใหเกิดหนองที่ปลายประสาทรับเสียง และประสาททรงตัว ทําใหหูตึงและ   
หูหนวกรวมกับอาการเวียนศีรษะและเดินเซ อาการทั้งหมดนี้จะเกิดข้ึน   
ภายใน 14 วัน หลังจากเริ่มอาการไข

            จะพบอยูที่บริเวณคอตอมทอนซิล และเยื่อบุโพรงจมูกของหมู 
และพบประปรายในวัว แกะและแพะ เม่ือคนไดรับเช้ือน้ีเขาสูรางกาย 
ประมาณ 1-3 วัน หากเช้ือเขาสูกระแสเลือดอยางรุนแรงทําใหมีไข เวียนหัว 
ช็อกและไตวายเฉียบพลันถึงข้ันเสียชีวิต โดยเช้ือชนิดน้ีจะเขาสูรางกายคน 
หากนําหมูหรือเลือดหมูที่มีเช้ือมารับประทานโดยวิธีการปรุงไมสุก และเมื่อ
เช้ือชนิดน้ีเขาสูรางกายจะเขาทําลายระบบหูเปนอันดับแรก หากเกิดภาวะ
แทรกซอนอาจทําใหตาบอด โดยพบสวนใหญคนที่ไดรับเช้ือเขาสูรางกายมี
โอกาสที่จะเกิดหูหนวกหรือหูดับ ถึงประมาณ 70-80%

สานใจ 6

ภัยจากกวยเตี๋ยวน้ําตก
สธ. เตือน “กวยเตี๋ยวน้ําตก” ใสเลือดสด ๆ เสี่ยงติดเชื้อแบคทีเรีย 
“สเตร็พโตค็อกคัส ซูอิส”

          ซึ่งน้ําซุปเดือดไมดีพอ ทําใหเช้ือไมตาย กินเขาไปเกิดอาการ      
หูหนวกเฉียบพลัน ทําลายเย่ือหุมสมอง ถาเขากระแสเลือด ทําใหช็อก     
ไตวาย ถึงตายได ถาไมไดรับการรักษาภายใน 14 วัน ระบุเช้ือโรคน้ีเติบโต
ไดดีในหนารอน เคยพบเมื่อป 2542 ที่ลําพูน คนติดเช้ือเสียชีวิตหมด 10 
ราย ป 2544 เสียชีวิต 7 ราย ป 2549 เสียชีวิต 2 ราย กรมควบุคมโรค 
แนะวิธีกินอาหารอยางปลอดภัย ควรกินตอนรอน ๆ และปรุงใหสุกทุกครั้ง

บทความบางสวนจาก : หนังสือพิมพขาวสด

คุณอรษา  วัฒนศิลป : พยาบาลวิชาชีพ งาน IC



สิทธิประโยชนของผูถือบัตรทอง
- การสงเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ ทั้งกอนและหลังคลอด

การคลอดบุตรรวมกันไมเกิน 2 ครั้ง
- การดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง วัคซีนเสริม

สรางภูมิคุมกันโรค
- บริการวางแผนครอบครัว ไดแก การใหคําแนะนําปรึกษาแก

คูสมรส การคุมกําเนิด
- การตรวจ การวิ นิ จฉัย การรักษาโรค และการฟ น ฟู    

สมรรถภาพทางการแพทย
- คายาและเวชภัณฑตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ
- คาอาหารและคาหองสามัญ ระหวางพักรักษาตัว ณ หนวย

บริการ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ www.nhso.go.th

สานใจ 7

ถามมา เราตอบ
ทีมพทัิกษสิท

ธิ์

คุมครองโรคคาใชจายสูง
- ผาตัดตาตอกระจก
- ผาตัดหัวใจ
- บําบัดรักษามะเร็ง
- การใสเพดานเทียมในเด็กปากแหวงเพดานโหว
- ยาตานไวรัสเอดส
- ลางไตทางชองทอง สําหรับผูปวยไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย

หลักประกันสุขภาพถวนหนา

กรณีการบําบัดทดแทนไต (ตอนที่ 1)

คาบริการทางการแพทยกรณีบําบัดทดแทนไต

ผูประกันตนที่เจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย
และไดรับอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิ ไดรับคาบริการทางการแพทยกรณี
บําบัดทดแทนไต ตามหลักเกณฑเง่ือนไข และอัตราการบริการทาง 
การแพทยที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด ดังนี้

1. วิธีฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมจายใหแกสถานพยาบาล
ในความตกลง และใหบริการผูประกันตนในอัตราไมเกิน 1,500 บาท
ตอครั้ง และไมเกิน 3,000 บาทตอสัปดาห

2. วิธีลางชองทองดวยน้ํ ายาแบบถาวรจายใหแกสถาน
พยาบาลในความตกลง และใหบริการผูประกันตนในอัตราเทาที่จาย
จริงไม เกินเดือนละ 15,000 บาท กรณี ในชวงเดือนแรกที่ ไดรับ
อนุมัติจะไดรับไมเกินวันละ 500 บาท ตั้งแตวันที่มีสิทธิจนถึงวันส้ิน
เดือน

3. วิธีปลูกถายไต จายใหแกสถานพยาบาลในความตกลง
และใหบริการผูประกันตน ดังนี้

- คาใชจายกอนการปลูกถายไตเทาที่จายจริงในอัตราไมเกิน
30,000 บาทตอราย

- คาใชจายระหวางการปลูกถายไตเทาเหมาจายในอัตราไม
เกิน 230,000 บาท โดยครอบคลุมผูประกันตนและผูบริจาคไต เปน
เวลา 60 วัน นับแตวันที่ทําการผาตัดปลูกถายไต รวมทั้งรักษาภาวะ
การสลัดไต อยางเฉียบพลันของผูประกันตนเปนเวลา 2 ปนับแตวันที่
ทําการผาตัดปลูกถายไต

- คาใชจายหลังการปลูกถายไตสําหรับสถานพยาบาลที่ปลูก
ถายไตใหแกผูประกันตนที่มีสิทธิโดยครอบคลุมการตรวจรักษา ยากด
ภูมิคุมกัน ตรวจทางหองปฏิบัติการ ตรวจปสสาวะ ตรวจระดับยากด
ภูมิคุมกันเหมาจายในอัตรา ดังนี้

          ปที่ 1 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 30,000 บาท

                เดือนที่ 7-12 เดือนละ 20,000 บาท

          ปที่ 2 เดือนที่ 1-6 เดือนละ 15,000 บาท

          ปที่ 3 เปนตนไป เดือนละ 10,000 บาท

ประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th



รั้วโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2551 โรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) ไดรับความรวมมือจากสํานักงานเทศบาลตําบลบานแพว     
มาเปนวิทยากรพิเศษในการจัดโครงการซอมแผนอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
และการใชถังดับเพลิงเบื้องตน ใหแกเจาหนาที่โรงพยาบาลบานแพว
(องคการมหาชน)

สานใจ 8



Pharmacy  Roomภญ.ลิ้นจ่ี  อุนเมือง : รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

ผลกระทบทีม่ีตอรางกาย
ในการกินยาลดความอวน

อาจเกิดภาวะพึ่งยา
ภาวะพ่ึงยาทั้งทางรางกายและจิตใจเกิดข้ึนไดจากการใชยาน้ี

ไมควรใชยาน้ีในผูปวยที่มีภาวะซึมเศรามากอน
อาจเกิดภาวะถอนยา

แมใชยาในขนาดปกติเพ่ือลดความอวน หากหยุดยาอยางทันที
ทันใดก็อาจเกิดภาวะถอนยาได อาการดังกลาวไดแก อาการสับสน
หวาดระแวง และประสาทหลอน
อันตรายตอสุขภาพ แยกประเภทตาง ๆ

ยากลุมน้ีการใชตองอยูในการดูแลของแพทย เน่ืองจากเปนยาที่
มีขอควรระวังและขอหามใชมากมาย
ขอควรระวัง

1. ยาน้ีอาจกอใหเกิดอาการมึนงง จึงควรระมัดระวังขณะขับข่ี
ยานพาหนะ ทํางานเก่ียวกับเครื่องจักรกล

2. ควรใชดวยความระมัดระวังในผูปวยดังตอไปนี้
- ผูปวยที่มีโรคความดันโลหิตสูง 
- ผูปวยที่มีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด เชน หัวใจ

เตนผิดปกติ
- ผูปวยที่เปนโรคลมชัก

3. หากใชติดตอกันเปนเวลานาน อาจกอใหเกิดการติดยาได
และควรหลีกเล่ียงการใชยาน้ีในผูปวยที่มีประวัติเคยใชยาในทางที่ผิด
ติดเหลา หรือ เคยเปนโรคซึมเศรา

4. ยาน้ีอาจกอใหเกิดภาวะดื้อยาได จึงไมควรเพ่ิมขนาดยาใหสูง
จนเกินไป ยาในขนาดสูงจะกอใหเกิดอาการไมพึงประสงคตอระบบ
ประสาทสวนกลางไดมาก รวมถึงภาวะพึ่งยา ทั้งทางรางกายและจิตใจ
เน่ืองจากยาถูกขับออกทางน้ํานมได จึงควรงดใหนมบุตร

อาการขางเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบาง
ผลของยาลดความอวนที่จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

ยาลดความอวนที่จัดเปนวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  ที่ มี
จําหนายโดย อย. ยากลุมน้ีจะออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง
โดยออกฤทธิ์กระตุนการหลั่งสารสื่อประสาทที่ลดความอยากอาหาร
โดยลดความถี่ของความรูสึกหิว และลดปริมาณของมื้ออาหาร

ดวยความหวงใย ขอแนะนําใหใชวิธี อ่ืนในการลดน้ําหนัก
เพราะการใชยาแมวาจะเห็นผลในระยะสั้น แตถาหยุดใชยาเม่ือใด ก็จะ
ทําใหนํ้าหนักกลับคืนมาดังเดิมหรืออาจมากกวาเดิม

ท่ีมา : ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

(ตอจากฉบับที่แลว)
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เม่ือเปนไขไมควรกินฝรั่งจริงหรือ ?

เฉลย จริง เพราะในฝรั่งมีแรโพแทสเซียมสูง เมื่อเวลา
เปนไขรางกายจะมีอุณหภูมิสูงข้ึน การกินอาหารที่มีโพแทสเซียมสูง
จะสงผลใหเกิดอาการชักได

เคล็ดลับนารู-กินเพื่อสุขภาพ



เกาะเสม็ด หรือเกาะแกวพิสดาร ตั้งอยูในเขต ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 
อยูหางจากฝงบานเพประมาณ 6.5 กิโลเมตร สภาพของเกาะเสม็ด มีสันเขา เปน
แนวยาว จากตัวเกาะดานเหนือมาทางใต สวนฝงตะวันตก ของเกาะ เปนหนาผาสูง
และลาดชันลงสูฝงตะวันออก ที่มีชายหาดเวา ทําใหเกิดชายหาดและอาวตาง ๆ ที่
สวยงามหลายแหง เชน หาดทรายแกว หาดดวงเดือน อาวทับทิม อาวชอ เปนตน 
ซึ่งสวนใหญ จะอยูทางดานเหนือ และตะวันออกของเกาะเสม็ด

         เกาะเสม็ด เปนเกาะที่มีความสําคัญ ในประวัติศาสตรของวรรณกรรมไทย
ในยุคตนของกรุงรัตนโกสินทร ดังปรากฏในวรรณคดีไทย เรื่อง พระอภัยมณี ซึ่ง
เปนกวีนิพนธ ของกวีเอกของไทย นามสุนทรภู โดยเกาะเสม็ด ไดรับการขนานนาม
ในกวีนิพนธ วา "เกาะแกวพิสดาร" ซึ่งอาจจะมีที่มาจากหาดทรายบนเกาะเสม็ด ที่
ขาวปานแกว อยูทั่วไปก็ได

         สวนสาเหตุที่ เกาะแหงนี้ ได ช่ือวา เกาะเสม็ด ก็เพราะวา เกาะแหงนี้ มี    
ตนเสม็ดขาว และเสม็ดแดง ขึ้นอยูมาก ชาวบาน นํามาใชเปนไตจุดไฟ ทําใหเกาะ
แหงนี้ ไดช่ือวา เกาะเสม็ด จากสาเหตุน้ีเอง

IT Corner

สวัสดีครับ ผมนายตะลอนเองจะขอพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวดับรอน พักผอน
สบายๆ กันที่เกาะเสม็ด กอนอื่นเรามาทําความรูจักเกาะเสม็ดกันกอนดีกวานะครับ

เท่ียวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

By .. นาย Hub

เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

เขยีนซีดีใหได Over ถึง 850 MB

ขอมูลจาก : หนังสือ COMPUTER.TODAY 

          ปกติแลวแผนซีดี 1 แผนจะเก็บขอมูลไดสูงสุดไมเกิน 700MB แตวันน้ีนาย Hub จะขอสรางปาฏิหาริย ดวยการ
เขียนขอมูลใหไดความจุถึง 850 MB บอกกอนนะครับวาไมไดโม แตทําไดจริง กอนอื่น CD – Writer ของคุณจะตองรอง
รับเขียนแผนแบบ Overburn หรือเขียนแบบ Oversize ได ซึ่งโดยสวนมากแลว CD- Writer ในปจจุบันก็สามารถใชงาน
แบบนั้นไดอยูแลว (นอกเสียจากวา CD-Writer จะเปนรุนเจาคุณทวด อันน้ีก็คงตองบายทิปนี้ไป) คราวนี้ใหเปดโปรแกรม
Nero Express ไปเมนู Configure แลวไปที่TAP General จากนั้นมาที่รายการ Status bar ในหัวขอ Yellow marker ใส
ตัวเลข 80 สวนชอง Red marker ใสตัวเลข 99 จากนั้นมาที่ TAP Expert Features ใสเครื่องหมายถูกหนาขอความ
Enable Overburn Disk –at –onc และในชอง Maximum CD size ใสเลข99 ลงไปครับ ที่น้ีเรามาลองเขียนแผนซีดีดู
โดยตัวอยางนี้ผมจะเลือกไฟลขนาด 850 MB มาลองเขียนลงไปบนแผนซีดีขนาด 700 MB อยาลืมเลือกการเขียนแผนแบบ
Disk –at – once จากนั้นก็ Burn แผนไดเลย

          ระบบจะแจงวา Over Burn Writing ซึ่งก็ไมตองตกใจอะไรเพราะนี่คือการเขียนเกินขอบเขตของระบบทาํ
ใหคอมพมันถามยืนยันวาจะเขียนแนเหรอ เราก็ตอบไปวาแนนอน โดยกดที่ปุม Write Overburn Disc แคน้ีก็
เสร็จแลวครับทาน

          แนนอนวาเม่ือมีดีมันก็ยอมมีเสีย โดยขอเสียของการทํา Overburn คือ มันอาจจะทําใหมีการกระตุกหาก
มีการใชงานกับไดรฟ CD-Rom บางรุน (ที่อาจจะไมรองรับการเขียน –อาน Overburn) หรือบางทีอาจจะอานไมได
เลยก็มีเพราะมันไมสามารถเคลื่อนหัวอานไปถึงพ้ืนที่บางจุดบางแผน เชน ขอบดานนอกของแผน เปนตน
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ผูบริจาค

บริจาคเพื่อสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 
และ เครื่องมือทางการแพทย

สานใจ 11

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 คุณกิมเลี้ยง คุณโสภณ คุณพูลสุข คุณอุรุพงษ  เพชรดี 24,000.00
2 คุณมนัสชัย  ยุวรรณศิริ 18,300.00
3 คุณนุชจรี  วิวัฒนนําชัย 15,000.00
4 คุณสุนีย  จิตประสงค 12,000.00
5 คุณจิรายุ - คุณธันยพร  ฐิติพันธรังสฤต 12,000.00
6 คุณมณี  พ่ึงสุดใจ - คุณนิล - คุณลําดวน 12,000.00
7 คุณกนกวรรณ  ชัยเศรษฐพงศ 12,000.00
8 คุณสมัคร - คุณซิม  ลิ้มไพบูลย 10,000.00
9 คุณจํานงค  แชมสาคร 10,000.00
10 คุณนิภา  แซเฮง 10,000.00
11 คุณวิริยะ  ไตรพิทยาดิษฐ 6,000.00
12 คุณเจนจิรา  หลินศุวนนท 6,000.00
13 คุณเกียว  แซลี้ 5,000.00
14 คุณพิมพ  เกตุแกว 5,000.00
15 ครอบครัวคุณเช้ือ  เหลืองทอง 4,000.00
16 คุณสวาง  วารุณีหลินสุวนนท 4,000.00
17 คุณกานตชนก - คุณนิพันธพงศ  พานิช 4,000.00
18 คุณทวีพงษ - ดช.นวพล  ทองประดิษฐ 4,000.00
19 คุณสกล - คุณรุงนภา - คุณปณตพร - ดช.จิรพันธ 4,000.00
20 คุณสมจิตร  ถมยาแกว 3,000.00
21 คุณนัฐพงษ ศรีพูน 2,000.00
22 คุณณิชชาภัทร  เคหะวัน 2,000.00
23 คุณระเบียบ  เคหะวัน 2,000.00
24 คุณคมปยะ  กนกพัชรกุล 1,500.00
25 คุณสมใจ  แซลิ่ว 1,200.00
26 คุณนกเอี้ยง  ชูชาติ 1,000.00
27 คุณเท่ียง  สกุลเต็ม 1,000.00
28 คุณบัณฑิต  บัวแกว 1,000.00
29 คุณเกรียงศักด์ิ  ยุวรรณศิริ 1,000.00
30 คุณเฉลิมพล - คุณทิพยงค  เกาะเตน 1,000.00
31 คุณกนกวรรณ  ชัยเศรษฐพงศ 1,000.00
32 คุณลอน  ชาวบานแหลม 800.00
33 พนักงานโรงงานหมอกานตชนก 540.00
34 คุณณรงค  วรรณพุฒ 500.00
35 คุณสุภาภรณ  มีลาภ 500.00
36 คุณจุฑามาศ  ทองใบออน 200.00

คุณกิมเลี้ยง คุณโสภณ คุณพูลสุข คุณอุรพุงษ  เพชรดี
บริจาคเงินสด จํานวน 24,000 บาท                     

วันท่ี 27  มีนาคม 2551

ขอเชิญรวมบริจาคสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ 
ระยะที่ 2 และซ้ือเครือ่งมอืทางการแพทย  

 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)            
โทร. 034 - 419555



"วิธีประหยัด“
          เรื่องของคุณลุงคนนึง แกทํางานอยู กทม. ใกลจะเกษียณ
แลวละ

วันหนึ่งก็มารอรถเมลจะกลับบาน รออยูคันแลวคันเลารถก็
ดูเต็มทุกคัน
          แกรออยูตั้งนาน เวลาก็คํ่าลงๆ ก็มีอยูคันหนึ่ง ทําทาวาจะ
จอดรับ แตก็ไมจอด
          แตลุงแกนึกวาจะจอดก็คอยๆ วิ่งไลตามแกวิ่งไลตามไป
เรื่อยๆ
          เผลอไปสักพักใหญ

....เฮย .....ถึงบานแลวนี่หวา แกดีใจ
          เออดี .....ไมตองเสียคารถเมลสามบาท แกดีใจ ใหญเลย
กลับไปเลาใหเมียฟง
          ลุง : น่ีเธอจา .. วันน้ีพ่ีวิ่งไลตามรถเมลมานะ ถึงบานพอดี
ตังคก็ไมตองเสียตั้งสามบาทละ
          เมีย : (พอไดยินแทนที่จะดีใจไปดวยกลับดาสง)...ไอแก
จะตายแลวยังจะโงอีก
         ลุง : อาวมาดาช้ันทําไมละ
      เมีย : น่ีถาแกวิ่งตามแท็กซี่ แกรูม้ัย ประหยัดไดอีกตั้งเทาไหร

บุคคลหมายเลข 1 : หรือ ผูท่ีเกิดวันที่ 1, 10, 19 และ 28
ถูกควบคุมโดยพลังแหงดวงอาทิตย ซึ่งถือเปนเทพเจาแหงความ 

สดใสเปนความรัก ที่ถูกกระตุนใหราเริงอยูเสมอ กระตือรือรนที่จะรักชอบ
แสดงออก เม่ือรักแลวจะเต็มไปดวยพลังแหงการสรางสรรค

เปยมไปดวยชีวิตชีวา เปนรักที่ เปดเผย มักจะบอกกลาว ใหคน 
รอบขางและสาธารณชนไดรับรู ในมุมกลับกันถารักเปนพิษหรือไมสมหวัง

          ก็พรอมที่จะแผดเผาดวยอารมณที่รุนแรงไดเชนกัน มุมมองดาน
ความรักคือ ทะเยอทะยาน เราใจเหมือนรถแขงที่พรอมจะทะยานเขาสูเสนชัย

บุคคลหมายเลข 2 : หรือ ผูท่ีเกิดวันที่ 2, 11 ,20 หรือ 29
ถูกควบคุมโดยพลังแห งดวงจันทร หรือ เทพีแห งยามค่ํ าคืน

          เปนความรักที่ออนโยน อบอุน โรแมนติค ครุนคิด ไตรตรอง     
ทบทวน

          แผวเบา ดําเนินไปอยางชา ๆ แตตอเน่ืองยาวนาน

          ในมุมกลับกันมักจะครุนคิด จนวิตกกังวล หึงหวงเกินขอบเขต

          มุมมองดานความรัก คือ ลึกซึ้ง ออนโยน

          เหมือนเรือที่วิ่งเขาสูทาเทียบเรืออยางสงบ

...ย้ิมวันละนิด ชีวิตสดใส

รายชื่อผูโชคดีจากการตอบคําถามฉบับทีแ่ลว ติดตอรบัของรางวัลไดที่ ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.บานแพว ตึกคลังเวชภัณฑ

ผูจัดทํา - ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุเคราะหขอมูล - ทุกหนวยงานใน รพ.บานแพว   บรรณาธิการ/พิมพ - ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เลขวันเกิด ถูกควบคุมโดยเทพองคใด

1. ด.ช.กันตภณ วิริยะอมรกิจ
2. คุณกิมเนย สุขสบาย
3. คุณปยะฉัตร หวดสันเต๊ียะ
4. คุณแกวตา เจียวเจริญ
5. คุณณิชาภัทร ปนวิลัย

6. คุณสุมาลี บุญสมพงษ
7. คุณบรรจง พิมพดี
8. คุณศศิพิมพ มงคลศิริ
9. คุณอรอุมา วันนาหมอง
10. คุณวราภรณ   สูงหางหวา

11. คุณรําไพ ภูสีฤทธิ์
12. คุณไกรสร ไทรพงพันธ
13. คุณสงกรานต ดีรื่น
14. คุณศิรินันท เปาทุย
15. คุณอาทิตยา จิตรศิลปฉายากุล

16. คุณทูลชัย สุขแกว
17. คุณสิริลักษณ      แตมสําราญ
18. คุณกนกวรรณ โตนดทอง
19. คุณพรทิพา แสงเรืองรอง
20. คุณพูนทรัพย ทิพยทวีชัย

เฉลยเกมสจับผิดภาพ จากฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2551คําถาม ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2551

(เฉพาะ 20 ทานแรกเทาน้ัน หมดเขตรับช้ินสวนวันท่ี 30 เมษายน 2551)
ผูตอบ...........................................................................................

การใชยาลดความอวนควรใชดวยความ
ระมัดระวังในผูปวยประเภทใด ?

ตอบ.............................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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