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วันวิสาขบูชา

ความหมาย คําวา "วิสาขบูชา" หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ วิสาขบูชา ยอมา
จาก " วิสาขปุรณมีบูชา " แปลวา " การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ " ถาปใดมีอธิกมาส คือ มี
เดือน ๘ สองหน ก็เล่ือนไปเปนกลางเดือน ๗

ความสําคัญ วันวิสาขบูชา เปนวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เพราะเปนวันที่ 
พระพุทธเจาประสูติ คือเกิด ไดตรัสรู คือสําเร็จ ไดปรินิพพาน คือ ดับ เกิดข้ึนตรงกันทั้ง
๓ คราวคือ

๑. เม่ือเจาชายสิทธัตถะ ประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวัน ระหวางกรุงกบิลพัสดุกับ
เทวทหะ เมื่อเชาวันศุกร ข้ึน ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปจอ กอนพุทธศักราช ๘๐ ป

๒ . เม่ือเจาชายสิทธัตถะตรัสรู เปนพระพุทธเจาเม่ือพระชนมายุ ๓๕ พรรษา
ณ ใตรมไมศรีมหาโพธ์ิ ฝงแมนํ้าเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในตอนเชามืดวันพุธ ข้ึน
๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ประกา กอนพุทธศักราช ๔๕ ป หลังจากออกผนวชได ๖ ป ปจจุบันสถานที่
ตรัสรูแหงนี้เรียกวา พุทธคยา เปนตําบลหนึ่งของเมืองคยา แหงรฐัพิหารของอินเดีย

๓. หลังจากตรัสรูแลว ไดประกาศพระศาสนา และโปรดเวไนยสัตว ๔๕ ป พระชนมายุ
ได ๘๐ พรรษา ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน เม่ือวันอังคาร ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๖ ปมะเส็ง       
ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย เมืองกุสินารา แควนมัลละ (ปจจุบันอยูในเมือง กุสีนคระ) 
แควนอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย
          นับวาเปนเรื่องที่นาอัศจรรยย่ิง ที่เหตุการณทั้ง ๓ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมา   
สัมพุทธเจา ซึ่งมีชวงระยะเวลาหางกันนับเวลาหลายสิบป บังเอิญเกิดข้ึนในวันเพ็ญเดือน ๖
ดังนั้นเม่ือถึงวันสําคัญ เชนน้ี ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ และบรรพชิตไดพรอมใจกันประกอบพิธี
บูชาพระพุทธองคเปนการพิเศษ เพ่ือนอมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปญญาธิคุณ และ
พระบริสุทธิคุณ ของพระองคทาน ผูเปนดวงประทีปของโลก
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ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดอืน ๖

บก.ขอคุย...

ที่มา : http://www.dhammathai.org/day/visaka.php 

     อีกไมกี่วัน ก็จะเปดเทอมกันแลว นอง ๆ หนู ๆ ตํารา
เรียนไดนํามาดูกันบางหรือเปลา หลาย ๆ ทานท่ีมีบุตรหลาน 
คงเตรียมการเรื่องของอุปกรณการเรียน ไมวาจะเปนชุด  
นักเรียน รองเทา หนังสือ หรืออ่ีน ๆ อีกนานาประการ    
ถึงอยางไรก็อยาลืมดูเงินในกระเปากันดวย ยุคน้ีขาวของก็
นับวันจะแพงขึ้นไปทุกที อะไรที่ประหยัดได ก็ควรประหยัด
กันไว จะจับจายอะไรก็ขอใหมีความสุข แตตองไมมีความ
ทุกขตามหลัง แลวจะหาวา บก. ไมเตือนนะจะ...



สืบเนื่องจากโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ อําเภอบานแพว ป
2551 และโครงการประชาชนบ านแพ วปลอดภัยจากโรคหัวใจและ 
หลอดเลือด โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จึงไดจัดใหมีการดูแล
ประชาชนชาวบานแพวข้ึน จํานวน 2 โครงการ ไดแก

- การขยายบริการทางการแพทยสูชุมชน โดยจัดแพทยใหบริการ
รักษาพยาบาล ในสถานบริการสาธารณสุข จํ านวน 5 แห ง ได แก
สถานีอนามัยโรงเข, สถานีอนามัยบานชองสาร, สถานีอนามัยโคกงูเหา,
สถานีอนามัยบานคลองสองหอง และศูนยสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ โดย
ใหบริการ 5 ครั้ง ตอเดือน โดยเนนใหบริการสงเสริมสุขภาพปองกันโรค
รักษาแกผูที่มีความเส่ียงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด , ผูปวยโรคความดัน
โลหิตสูง, โรคเบาหวานเปนหลัก

- การตรวจสุขภาพแกประชาชนชาวบานแพว ไดแก การตรวจ     
คัดกรองตอกระจก คัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคขอเขา
เส่ือม ตรวจการไดยิน สุขภาพทางชองปาก มะเร็งเตานม มะเร็งปากมดลูก
ระหวางเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2551 แกประชาชน ที่อายุ 50 ปข้ึนไป
ซึ่งมีภาวะเสี่ยงดานสุขภาพโดยประชาชนที่จําเปนตองไดรับการรักษา      
รวมทั้งการผาตัด จะไมเสียคาใชจายใดๆทั้งส้ิน ดําเนินการโดยทีมแพทย          
ผูเช่ียวชาญจาก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  
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แผนที่ต้ังสถานอีนามัย อาํเภอบานแพว

หากสนใจ...สามารถติดตอสอบถามขอมูลและ     
เขาคัดกรอง ณ สถานีอนามัยทุกแหง              

ในเขตอําเภอบานแพว นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป



กินขนมหวานมาก ๆ ขณะตั้งครรภมี
ผลเสียตอฟนและสุขภาพไหม ?

กินขนมหวานมาก ๆ ยอมสงผลให
เกิดฟนผุ และเหงือกอักเสบเพิ่มข้ึน เพราะ
ปริมาณนํ้าตาลที่ไดรับมากเทาใด โอกาสที่เช้ือ
จุลินทรียในชองปากจะผลิตกรดและสารพิษ
ออกมาก็เปนไปไดมาก ประกอบกับในระยะ

ฟ.ฟนสะอาดจัง…

ฟนลูกจะดตีองเริ่มเมื่อตัง้ครรภ (ตอนที่ 1)

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

ตอจากฉบับที่แลว...
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เมื่อต้ังครรภฟนจะผุเพ่ิมขึ้นไหม ?
          หญิงตั้งครรภสวนใหญ มีฟนผุเพ่ิมข้ึน เพราะมี
ปจจัยเสริมตอการเกิดโรคฟนผุหลายอยาง ไดแก การ  
เปล่ียนแปลงของฮอรโมนในรางกาย ซึ่งมีผลใหเกิดการ
คล่ืนไส อาเจียน เกิดภาวะความเปนกรดในชองปากมากขึ้น 
มีพฤติกรรมการกินอาหารจุบจิบ และสวนใหญแปรงฟนไม
สะอาด เพราะอาเจียนงาย ซึ่งเปนปจจัยรวม ทําใหเกิดฟนผุ
ไดมากข้ึน

ตั้งครรภ การทําความสะอาดฟนทําไดไมดีนัก หญิงตั้งครรภสวนใหญจึงเปนโรคฟนผุ
และเหงือกอักเสบ นํ้าตาลเปนอาหารที่ควรกินแตนอย จึงถูกระบุวาไมควรกินมากกวา
รอยละ 10 ของพลังงานทั้งหมดที่ควรไดรับในแตละวัน ปริมาณน้ําตาลที่ไดรับจากอาหาร
ตาง ๆ รวมทั้งผัก ผลไม ก็พอเพียงตอความตองการของรางกายแลว การกินขนมหวาน
มาก ๆ รางกายจะไดรับน้ําตาลปริมาณที่มากเกินควร จึงกอใหเกิดผลเสียหลายอยาง 
เชน ภูมิตานทานโรคลดลง อวนเกินไป และเสี่ยงตอการเปนเบาหวาน การลดหรือเล่ียง
การกินนํ้าตาล นอกจากจะเกิดผลดีตอตัวเองแลว ยังมีผลใหทารกในครรภ มีภูมิตาน
ทานตอโรคไดดีย่ิงข้ึน

ไดรับคัดเลอืกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“ความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูอื่น”

ไดรับคัดเลอืกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“การใหบริการดี ย้ิมแยมแจมใส”



รูทันโรค
สุวีณา  ธนพันธคง : เจาหนาท่ีสุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

โรคหัวใจปองกันได
          ในภาวะเศรษฐกิจขาลงเชนน้ีทําใหคาใชจายในการรักษาพยาบาล
แพงขึ้นมาก ไมวาจะเปนโรงพยาบาลรัฐบาลหรือเอกชนก็ตาม ผลดีคือเปน
การเตือน ใหเราคิดถึงการปองกันโรคมากยิ่งข้ึน ความเปนจริงแลวใคร ๆ ก็
รูวา “การไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ” แตนาเสียดายที่ โรคบางโรค      
ตัวเราเอง มีสวนชวยสงเสริมใหเกิดข้ึน เชน โรคเอดส กามโรค โรคอวน
เปนตน แมวาโรคหัวใจขาดเลือดเกิดจากความเสื่อมของรางกายแตก็เปน
โรคหนึ่งที่พฤติกรรม ของเรามีสวนทําใหเกิดโรคเร็วข้ึน

โรคหัวใจขาดเลือดคืออะไร ?
กลามเน้ือหัวใจก็เชนเดียวกันกับกลามเน้ือทั่วไปคือตองการเลือดไป

เล้ียงโดยผานทางหลอดเลือดเล้ียงหัวใจ เรียกวาหลอดเลือด โคโรนารีย ซึ่งมี
ขนาดเล็กมาก เม่ือหลอดเลือดน้ีเกิดการตีบ หรือ ตัน ไมวาจากสาเหตุใดๆก็
จะเกิดกลุมอาการของโรคที่เรียกวา “โรคหัวใจขาดเลือด” ไดแก อาการเจ็บ
หนาอก กลามเนื้อหัวใจตาย ผลตามมาคือภาวะหัวใจลมเหลวหรือหัวใจวาย
จนกระทั่งเสียชีวิต

สาเหตุสวนใหญที่ทําใหหลอดเลือดเล้ียงหัวใจตีบเกิดจากไขมัน     
โคเลสเตอรอล และหินปูน (แคลเซียม) ไปสะสมอยูในผนังดานใน ของ
หลอดเลือด ทําใหเลือดไหลไมสะดวก กลามเน้ือหัวใจขาดอาหารและ
ออกซิเจน จึงเกิดอาการ เจ็บแนนหนาอก หากหลอดเลือดอุดตัน กลามเนื้อ
หัวใจจะตาย ซึ่งเปนการสูญเสียอยางถาวร

เม่ือเราเกิดมาหลอดเลือดเล้ียงหัวใจยังสะอาดอยู ตอมาเม่ืออายุมาก
ข้ึน รับประทานอาหารที่ลวนแตอุดมไปดวยไขมัน ไขมันเหลาน้ี จะเริ่มไป
สะสมท่ีหลอดเลือดทั่วรางกาย แตที่จะเกิดปญหามากในอนาคตคือหลอด
เลือดเลี้ยงหัวใจ ขบวนการสะสมนี้ใชเวลานับสิบๆป กวาจะทําใหเกิดอาการ
การศึกษาศพทหารอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนาม ทหารเหลาน้ีอายุ
ยังนอย แตพบวาเกิดการสะสม ของไขมันในหลอดเลือดเล้ียงหัวใจขึ้นแลว
ทําไมจึงเปนเชนน้ัน

ปจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด
การศึกษาจากประเทศตะวันตก พบวาปจจัยเส่ียงสําคัญที่ชวยสง

เสริมใหเกิดโรคนี้ไดแก อายุ (เพราะเปนโรคของความเสื่อมดวย) เพศชาย
(ฮอรโมนเอสโตรเจนในเพศหญิงชวยปองกันโรคนี้) พันธุกรรม การสูบบุหรี่
ไขมันโคเลสเตอรอล เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และความเครียด ย่ิงมี
ปจจัยเส่ียงเหลาน้ีมากข้ึน ก็ย่ิงมีโอกาสเกิดโรคมากเปนทวีคูณ
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ปองกันอยางไรดี ?
เม่ือดูจากปจจัยเส่ียงจะเห็นวาบางขอเปล่ียนแปลงไมได เชน เพศ

อายุ พันธุกรรม เปนตน แตหลายขอสามารถหลีกเล่ียงได คําแนะนําในการ
ปองกัน โรคหัวใจขาดเลือดมีหลายขอมาก หากวาวันน้ีบอกคุณผูอานไมหมด
ฉบับหนาจะนํามาฝากกันอีกนะคะ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาเราไปดูการ
ปองกันโรคหัวใจขาดเลือดขอแรกกันเลยคะ

เลิกบุหรี่
ผูที่สูบบุหรี่หรือแมแตผูไดรับควันบุหรี่สมํ่าเสมอโดยไมไดสูบเอง ก็

เส่ียงตอการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดมากข้ึน การสูบบุหรี่ยังเส่ียง ตอการเกิด
โรคอื่นอีกมากมาย ทั้ งๆที่รูวาอันตรายตอตนเองและผู อ่ืน แต ก็ ยังมี 
ผู สูบบุหรี่อ ยู อีกมาก การสูบบุหรี่ ในที่ ส าธารณ ะไม ใช สิทธิส วนตั ว    
แตประการใด เนื่องจากควันบุหรี่ไปทําอันตรายตอผูอ่ืนดวย หากเลิกบุหรี่
โดยเด็ดขาด พบวาโอกาสเส่ียงจากโรคหัวใจขาดเลือดจะลดลงเรื่อย ๆ จน
ใกลเคียงผูไมสูบบุหรี่ ดังนั้น แมคุณจะเกิดโรคหัวใจขึ้นแลว ก็ยังไมสาย 
เกินไปที่จะเลิกบุหรี่

ควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูงทําใหหลอดเลือดเส่ือมเร็วข้ึน    

ผลดังกลาวเกิดข้ึนกับหลอดเลือดทั่วรางกาย แตที่จะมีปญหามาก ก็คือ
หลอดเลือดที่ตา ไต สมอง และหัวใจ เปนตนเหตุสําคัญของอัมพาต ไตวาย
และโรคหัวใจขาดเลือด การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและความดันโลหิต
ใหอยูในเกณฑปกติ จะชวยชะลอการดําเนินโรคได ดังนั้นทานควรควบคุม
อาหาร รับประทานยาตามคําแนะนําของแพทยอยางสม่ําเสมอ ไมควรซื้อยา
มารับประทานเอง

น่ีก็แค 2 วิธีเทาน้ันนะคะ เชื่อวาคุณผูอานทุกทานสามารถทําไดอยาง
งาย ๆ เชน การออกกําลังกาย ฉบับหนาเราจะมาดูการปองกันโรคหัวใจ
ขาดเลือดอีกหลายวิธีที่ เหลือกัน สําหรับวันน้ีขอใหคุณผูอานทุกทาน
มีความสุขคะ
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สราง Brands ใหอยูในใจผูบรโิภค
การท่ีเราจะ sustain brand ใหได ไมใชเรื่องของ “TO DO” แต

เปนเรื่องของ “TO LIVE”
อาจารยศิริลักษณ สุธีกุล ซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของ บริษัท

โนวาติส ประเทศไทย จํากัด ไดใหเกียรติมาบรรยายในการประชุม 9th HA 
National Forum ในหั วขอ “สราง Brands ให อ ยู ในใจผู บ ริ โภค”
(Building Effective Brands)  ซึ่งอาจารยไดใหขอคิดวา คําวา branding 
กลายเปนเรื่องช่ือเสียง เปนการสรางช่ือเสียงที่ใหไดตามสัญญาจริงๆ และ
ไดสรุปไวตอนทายวา reputation หรือช่ือเสียงไมสามารถสรางภายในแค
ขามคืน ไมใชเรื่องของเหตุผล เปนเรื่องของ perception ทั้งส้ิน การที่เรา
จะ sustain  brand ใหได ไมใช เรื่องของ “TO DO” แต เปนเรื่องของ
“TO LIVE” ตองทําตัวใหเปนอยางที่ตองการให brand ของเราเปน    
ตองทําใหทุกคนในองคกรเห็นวาส่ิงที่เรากําลังนําเขาอยูมันจะนําไปสูความ
เจริญขององคกร

ในชวงตน อาจารยไดกลาวถึงคําจํากัดความของ brand วา brand 
ไม ใชอย างใดอย างหนึ่ ง brand ไม ใช trademark, brand ไม ใช ก าร
โฆษณา, brand ไมใช packaging, brand ไมใช ยูนิฟอรม, brand ไมใช
logo, brand ไมใช ผูบริหาร, brand ไมใช สินคา แต brand เปนทุกส่ิง 
ทุกอยางที่พูดมาทั้งหมดประกอบกันดวยความพอดีที่เราอยากใหมันเปน

อาจารยไดกลาวถึงคุณคาของ brand วาอาจจะทําให company 
value เพ่ิมจากทรัพยสินที่มีอยูไปถึง 5-6 เทา และนั่นคือราคาที่จะมีการ
ซื้อขายกัน และไดใหตัวอยางผลการสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภคดวย
วิธีงายๆ เพ่ือดูการรับรูของผูบริโภค ถามส้ันๆ วามาใชบริการที่น่ีรูสึกเปน
อยางไร พอใจกับพนักงานไหม เขาทํางานดีไหม มีประสิทธิภาพดีหรือเปลา
ถามจริง ๆ เถอะคิดวาโรงพยาบาลนี้มีช่ือเสียงเดนดานไหน แลวเงินที่จาย
ไปคุณคิดวาคุมหรือเปลาหรือคุมอยางไร นั่ง ๆ อยูที่ น่ีลองมองรอบ ๆ
ดูซิคะ คุณคิดวาสถานที่เปนอยางไร ส่ิงที่ผูบริโภคพูดมาคือเสียงสวรรค
ในทางการตลาดไมวาผูบริโภคพูดอะไรเราตองฟง เวลาผิดแปลวา      
เขาเขาใจผิด แปลวาคนสวนใหญยังเขาใจสินคาเราผิด แปลวาเราตอง
เปล่ียนวิธีส่ือสาร เราตองส่ือสารกับเขาใหม

ในกระบวนการสราง brand น้ันมีสองสวน คือสวนที่เปนเรื่องของ
กลยุทธ และสวนของ cultivation หรือการทําให brand มีชีวิตชีวาข้ึนมา
จากการมีสวนของทุกคน brand ที่เดนดังทั่วโลก เพราะวาเขา deliver 
promises  เขาสามารถที่จะทําใหคนสวนใหญพอใจในสิ่งที่เขาใหได เขารู
วาคุณคาของ consumer ของเขาอยูตรงไหน แลวเขามีตรงนั้น เปนสวน
หนึ่งดวยกัน touch people’s heart เปนสวนที่ยาก เราสามารถสงตอ
ความรูสึกกันได น่ันคือส่ิงที่ทําให brand ธรรมดาเปน big brand เปน
great brand

ที่มา : สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล http://gotoknow.org/blog/haforum9/176496



การวินิจฉัยวา เจ็บปวยฉุกเฉิน แพทยจะพิจารณาตามขอบงชี้ ดังนี้
1. โรคหรืออาการของโรคที่ มี ลักษณะรุนแรงอันอาจเปน

อันตรายตอชีวิตหรืออันตรายตอผูอ่ืน
2. โรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง ตองรักษาเปน

การเรงดวน
3. โรคที่ตองผาตัดดวน หากปลอยไวจะเปนอันตรายตอชีวิต
4. โรคหรือ ลักษณ ะอาการของโรคที่ คณ ะกรรมการ

กําหนด ทั้งนี้ แพทยจะพิจารณาจากความดันโลหิต ชีพจร อาการ
ของโรค การวินิจฉัยโรคแนวทางการรักษาและความเรงดวนในการ
รักษาประกอบดวย

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ www.nhso.go.th

ถามมา เราตอบ

แนวทางการใชสิทธิ คือ
1. เขารับการรักษากับหนวยบริการของรัฐหรือเอกชนที่เขารวมโครง

การที่อยูใกลที่สุด
2. แจงความจํานงขอใชสิทธิพรอมแสดงหลักฐานประกอบ ไดแก

- บัตรประกันสุขภาพถวนหนา
- บัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารอื่นใดท่ีราชการออกใหและมี

รูปถาย หากเปนเด็กใชสูติบัตร (ใบเกิด)
หมายเหตุ : กรณีฉุกเฉิน สามารถเขารับบริการที่หนวยบริการอื่นนอกเหนือ
หนวยบรกิารประจําไดไมเกิน 2 ครั้งตอปงบประมาณ

หลักประกันสุขภาพถวนหนา

กรณีการบําบัดทดแทนไต (ตอนที่ 2)
          สิทธิประโยชนทดแทนสําหรับคาใชจายหลังการปลูกถายไต
ส้ินสุดลงนับแตวันที่ 1 ของเดือนถัดไปในกรณีดังตอไปนี้

1. กลับเขารับการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียมหรือการลางชอง
ทองดวยน้ํายาแบบถาวร

2. ส้ินสุดสภาพการเปนผูประกันตน

3. เสียชีวิต

หลักฐานที่ตองใชในการยื่นคําขอรับการบําบัดทดแทนไต

1. แบบคําขอรับคาบําบัดทดแทนไต (สปส.2-18) (สําหรับขอรับ
การฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม หรือการลางชองทองดวยน้ํายาแบบ
ถาวร) 

2. แบบคําขอรับประโยชนทดแทนการบําบัดทดแทนไตกรณี
ปลูกถายไต (สปส.2-18/2) 

3. สําเนาเวชระเบียนในสวนที่เก่ียวของ ผลการตรวจไตตาม
หลักเกณฑ เง่ือนไขฯ แนบทายประกาศคณะกรรมการการแพทย เรื่อง
หลักเกณฑและอัตราสําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการทํางานกรณีบําบัดทดแทนไต

4. หนังสือรบัรองจากอายุรแพทยโรคไต

5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

6. รูปถายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน
6 เดือน) 

ขั้นตอนการขอรับประโยชนทดแทน

1. ผูประกันตนตองกรอกแบบ สปส.2-18 พรอมลงลายมือช่ือ
และนํามาย่ืนที่สํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทั่วประเทศ
หรือย่ืนคําขอรับประโยชนทดแทน ทางไปรษณีย หรือขอรับประโยชน
ทดแทนทางโทรศัพท

2. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานเสนอคณะกรรมการการแพทย

3. สํานักงานประกันสังคมมีหนังสือแจงผลการพิจารณา

ประกันสังคม

สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th
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ทีมพทิักษสิทธิ์

วิธีการใชบัตรทองเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน



รั้วโรงพยาบาล
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กิจกรรม “รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ”

          วันสงกรานต ถือเปนวันขึ้นปใหมของไทย ซึ่งยึดถือ
ปฏิบัติสืบเน่ืองกันมาแตโบราณ และเปนวัฒนธรรมประจําชาติท่ี
งดงาม โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จึงรวมกับชมรม
ผูสูงอายุจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวขึ้น เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2551 
เพื่อเปนการสืบสานประเพณีอันดีงาม



Pharmacy  Room
ภญ.ลิ้นจ่ี  อุนเมือง : รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

มารูจกัผลติภณัฑปองกันแสงกนัเถอะ

กอนอื่นขอทบทวนเกี่ยวกับผลิตภัณฑปองกันอันตรายจาก 
แสงแดดกันกอนนะคะ คงตองเริ่มจากแสงแดดมีอันตรายอยางไร 
แสงแดดที่สาดสองลงมาถึงผิวโลกนั้น มีรังสีอันไมพึงประสงคแฝงมา
ดวย น่ันคือ รังสีอัลตราไวโอเล็ต (Ultraviolet :UV) ซึ่งแบงยอยไดอีก
2 ชนิดคะ ไดแก รังสี UVA และรังสี UVB รังสี 2 ชนิดน้ี มีอันตราย 
ตางกันนะคะ รังสี UVA สามารถแทรกซึมลึกถึงผิวช้ันใน ทําใหเกิด 
ริ้วรอยเหี่ยวยน ไปทําลายช้ันผิวหนังไดลึกถึงระดับเซลล จึงเปนสาเหตุ
หนึ่งของมะเร็งผิวหนัง นับวากอใหเกิดผลเสียในระยะยาว ขณะที่รังสี
UVB กอใหเกิดผลเสียรวดเร็วกวา คือ ทําใหผิวแสบ รอน แดง คัน
ยุบยิบ หรือที่เรียกกันวาผิวไหม (sunburn) น่ันแหละคะ

ผลิตภัณฑปองกันแสงแดดไมวาจะอยูในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน
ครีมหรือโลช่ัน จะมีสวนประกอบสําคัญก็คือ สารปองกันแสงแดด ซึ่ง
สามารถแบงตามกลไกการทํางานเพ่ือปกปองผิวหนัง ไดเปน 2 กลุมคือ

1. สารเคมีกลุมที่สามารถสะทอน หรือกระจายรังสี UV (ทั้ง
UVA และ UVB) เชน ซิ้งก ออกไซด (Zinc Oxide) และ ติตาเนียม               
ไดออกไซด(Titanium Dioxide)

2. สารเคมีกลุมที่สามารถดูดซับรังสี UV ซึ่งจะแบงเปนอีก       
2 กลุมยอยไดแก

2.1.สารดูดซับรังสี UVA เชน ออกซีเบนโซน (Oxybenzone)  
เอโวเบนโซน (Avobenzone) และเมนทิล แอนทรานิเลท (Menthyl 
Anthranilate) 

2.2.สารดูดซับรังสี UVB เชน พาบา (PABA) ออกทิล เมททอก
ซีซินนาเมต (Octyl Methoxycinnamate) และออกทิล ซาลิไซเลต 
(Octyl Salicylate) 

อยางไรก็ตามถึงแมวาผลิตภัณฑปองกันแสงแดดจะมีคุณภาพดี
เพียงใดแตก็อาจจะยังไมสามารถปองกันอันตรายจากแสงแดดไดอยาง
เต็มที่ เน่ืองจากผูบริโภคยังมีพฤติกรรมไม เหมาะสม รวมทั้ งใช 
ผลิตภัณฑไมถูกวิธีเพ่ือความปลอดภัยในระยะยาว ปองกันผิวแก    
กอนวัยไปจนถึงมะเร็งผิวหนัง จําเปนตองใหความรูแกผูบริโภคตั้งแต
เด็ก ๆ เพ่ือนําไปปฏิบัติใหเปนประจําและสม่ําเสมอ ดวยเคล็ดลับดังนี้คะ

1. หลีกเล่ียงการอยูกลางแจงในชวงที่แสงแดดจัดจา คือชวงเวลา
10.00-16.00 น.หากจําเปนก็ควรอยูกลางแจงในชวงเวลาที่ส้ันที่สุด หรือ
อยูในรมเงา

2. เม่ืออยูกลางแจงควรสวมหมวกปกกวางสวมเสื้อผาที่ปกคลุม
รางกายมิดชิด รวมทั้งสวมแวนกันแดดดวย

3. เม่ืออยูกลางแจงควรใชผลิตภัณฑปองกันแสงแดดที่มีคา 
Sun Protection Factor (SPF) อยางนอย 15 ทาผลิตภัณฑในปริมาณ
ที่พอเพียงใหทั่วผิวกายบริเวณที่มีโอกาสโดนแสงแดด และทาซ้ําทุก ๆ
2 ชม.แมในวันที่มีเมฆหมอกมืดครึ้ม และอยาประมาทเพราะแสงแดดที่
สองผานเมฆหมอกหรือแสงที่สะทอนจากผิวน้ําก็สามารถกอใหเกิด
อันตรายไดเชนกัน

4. ทาผลิตภัณฑปองกันแสงแดดซ้ํา ตามความจําเปน เชน หลัง
การวายนํ้า เหงื่อออกมาก ๆ หรือเม่ือใชผาเช็ดผิวหนัง

5. หากใชผลิตภัณฑแลวมีความผิดปรกติเกิดข้ึนใหหยุดใชทันที
แลวปรึกษาแพทยเพราะมีขอมูลวาสารปองกันแสงแดดบางชนิด เชน
PABA พบการแพไดบอย

มันฝรั่งชวยลดความดันโลหิตใหต่ําลงไดจริงหรือ ?

เฉลย จริง เพราะในมันฝรั่งมีสารเคมีท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ท่ีชื่อวา        
“คูคัวไมนส” มีสรรพคุณในการควบคุมความดันโลหิตใหตํ่าลง และมันยังรักษา
โรคที่ลึกลับที่เรียกวาโรคนอนหลับไดอีกดวย

เคล็ดลับนารู-กินเพื่อสุขภาพ

ท่ีมา : จุลสารสัมพันธ อย. ฉบับที่335ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2550 กลุมควบคุมเครื่องสําอาง
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IT Corner

สวัสดีครับ ผมนายตะลอนเอง เปนอยางไรกันบางครับ หลังจากที่ไปเที่ยวทะเลคลายรอนกันมาแลว พอจะหายรอนกันไดบางหรือเปลาครับ  
เอาเปนวาฉบับนี้ผมจะขอพาเพื่อน ๆ ไปเที่ยวดับรอน พักผอนสบาย ๆ กันอีกที่ตลาดน้ํายามเย็น หรือตลาดน้ําอัมพวา กันนะครับ

ขอมูลการเดินทาง
รถยนตสวนตัว ใชทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากทอ) ถึง กม.ที่ 63 เขาตัวเมืองสมุทรสงคราม ผาน
ตัวเมือง จากนั้นเขาทางหลวง 325 สมุทรสงคราม-บางแพ กม.ที่ 36-37 มาทางแยกซายเขาไปทางที่จะไป
อุทยานฯ ร.2 ตลาดน้ําจะอยูใกลกับอุทยานฯ ร.2
รถประจําทาง น่ังรถโดยสารประจําทางสายกรุงเทพฯ - ราชบุรี - ดําเนินสะดวก มาลงที่ตลาดอัมพวา

เท่ียวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

By .. นาย Hub

ตลาดน้ําอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Wi-Fi ไรสายใหปลอดภัยทาํไงดี ?

ขอมลูจาก : arip (http://www.vajira.ac.th)

ตอนน้ีหลายๆ บานนิยมเซตอัพเครือขายไรสายไวภายในบาน เพ่ือใหโนตบุกที่มี
Wi-Fi  ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะไดเช่ือมตออินเตอรเน็ตไดพรอมๆ กัน ซึ่งมักจะ
ถูกถามอยูเสมอวา มันยากไหม และจะเซตอัพใหปลอดภัยไดอยางไร คําตอบยังคง
เหมือนเดิม น่ันคือ ไมยากเลย แถมยังปลอดภัยอีกดวยครับ

ตลาดน้ําอัมพวาเปนตลาดเกาแก เม่ือสัก 50-60 ปกอนที่ น่ีถือเปนตลาดนัดทางน้ําที่ใหญที่ สุดใน
สมุทรสงคราม แตก็เหมือนกับที่อ่ืน ๆ ก็คือ พอถนนหนทางสะดวกมากขึ้น ตลาดการคาก็ยายไปอยูริมถนนกัน
หมด แตชาวอัมพวายังคงอนุรักษรูปแบบการตั้งถิ่นฐานบานเรือนไวอยางคอนขางสมบูรณ จนมาไดรับรางวัล
ชุมชนอนุรักษดีเดนประจําป 2545 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภไป

ตลาดน้ํายามเย็นอัมพวา เปนตลาดริมคลอง ตั้งอยูใกลวัดอัมพวันเจติยาราม (จอดรถที่วัดอัมพวัน
เจติยารามได) เปดทุกวันศุกร เสารและอาทิตย ในชวงเวลาเย็น ตั้งแตชวงเวลา 14.00 - 21.00 น. ในคลอง
อัมพวาจะมีพอคาแมคาพายเรือขายอาหาร และเครื่องดื่ม เชน หอยทอด กวยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวาน
ตางๆ และมีรถเข็นขายของบนบกดวย บรรยากาศสบาย ๆ มีเพลงฟง จากเสียงตามสายของชาวชุมชน     
ประชาชนสามารถเดินเที่ยวชมตลาดหาซื้ออาหารรับประทาน และเชาเรือไปเที่ยวชมดูหิงหอยในยามค่ําคืนได

สําหรับขั้นตอนในการเซตอัพโนตบุกของสมาชิกในครอบครัวสามารถใชเครือขาย            
ไรสายได เรามาเริ่มตนดวยการคลิกปุม Start 

เลือก Control Panel 

ดับเบิ้ลคลิกบนไอคอน Network Connections 

คลิกขวาบนไอคอน Wireless Network Connection 

เลือก View Available Wireless Networks ระบบปฏิบัติการจะสแกนหาเราเตอร
ของเครือขายไรสาย

คลิกเลือกเราเตอรของคุณ ระบบจะพร็อมพข้ึนมาถาม Network Key หรือพาสเวิรด
ซึ่งจะเปนคียเดียวกับที่ใชในการเซตอัพการเขารหสับนเราเตอร ปอนคียดังกลาวเขาไป

คลิกปุม OK โนตบุกจะพยายามเช่ือมตอเครือขายไรสายผานเราเตอร โดยใชคีย    
ดังกลาวในการเขารหัสขอมูลเพ่ือความปลอดภัย

ลองทําดูนะครับ รับรองวา ไมยากเลย          
แถมยังทําใหการเช่ือมตอเครอืขายไรสาย    
ของคุณปลอดภัยดวยอีกระดับหนึ่งนะครับ

กอนอ่ืนขอพูดถึงเรื่องของประเด็นความปลอดภัย
เสียกอน ในที่นี้นาย Hub ขอแนะนําใหเลือกใชระบบรักษา
ความปลอดภัยที่ เรียกว า WPA2 (Wi-Fi Protected 
Access 2)  โดยคุณจะตองมองหาเราเตอรที่มีสเปกขาง
กลองระบุวา สนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยระดับนี้
แตถาไมมี WPA ก็พอใชได แมมันจะมีขาวออกมาวา
สามารถแฮกไดก็ตาม ยังไงมันก็ดีกวาไมมีกลไกปองกัน
เลยนะครับ
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ผูบริจาค บริจาคเพื่อสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และ เครื่องมือทางการแพทย

คุณอุทัย  รอดคลองตัน
บริจาคเงินสด จํานวน 50,000 บาท                           

เพ่ือสมทบทุนสรางอาคารผูปวย เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2551

สานใจ 11

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 คุณอุทัย  รอดคลองตัน 50,000.00
2 หจก.ตังเกียงงวนกรุงเทพ 1983 25,000.00
3 คุณชนุตรา  แซลิ้ม 25,000.00
4 หจก.โรลแอนดแมนช่ัน 1999 25,000.00
5 บริษัท ต้ังแบริ่งสกรุป จํากัด 25,000.00
6 คุณหลี่  กอสินประเสริฐ 20,000.00
7 คุณขวัญตา  รุงเรือง 20,000.00
8 คุณเอี้ยวเตียง  แซเบ 20,000.00
9 คุณสุนีย  บัวแกว 12,000.00
10 คุณสุวัฒน  ชุนถนอม 12,000.00
11 คุณศศิธร  รัชตะสมบูรณ 12,000.00
12 คุณพอเพียว (แซลิ้ม) ปจฉา 12,000.00
13 คุณปวีณา  ธนานันท และครอบครัว 12,000.00
14 คุณเกียรติศักด์ิ - คุณสําอางค 12,000.00
15 แมชีบุญตา  สกุลลิ้ม , แมชีสมพร 10,100.00
16 วัดคลองตันราษฎรบํารุง 10,000.00
17 คุณวิมาน - คุณแตงออน  พ่ึงบานเกาะ 10,000.00
18 องคการบริหารสวนตําบลบานบอ 5,000.00
19 คุณเสงเค้ียว  แซต้ัง 5,000.00
20 คุณต๋ิม  เรืองขจร และครอบครัว 4,000.00
21 คุณเปงคุณ  แซลี้และบุตรธิดา 4,000.00
22 อบต.จํารัส  คุณแมมะลิ  เกตุแกว 4,000.00
23 คุณผล - คุณยุพิน  กลีบบัว 3,000.00
24 คุณสําอางค  แกวเจริญ 3,000.00
25 คุณนภาเพ็ญ  เจริญฤกษถวิล 2,100.00
26 คุณสําอางค  ใจดี 2,000.00
27 คุณสายบัว  เล็กสาคร 2,000.00
28 พอหลอ  นงนาคพะเนาว 1,000.00
29 คุณอรนภา - คุณเทียนชัย  เทียนทองดี 1,000.00
30 คุณเกษม  สิริรัตนชูวงศ 1,000.00
31 คุณบุญมา  เอี่ยมจินดา 1,000.00
32 คุณมาลัย  ทับไกร 500.00

กวาจะถึงวันนี้...

โรงพยาบาลบานแพว เริ่มกอตั้งครั้งแรก เม่ือ พ.ศ. 2508 
หรือเม่ือประมาณ 40 ปที่แลว ซึ่งในสมัยน้ัน ชาวบานมีการรวมตัว
กัน ทั้งบริจาคที่ดิน สนับสนุนกําลังทรัพย กําลังกาย และกําลังใจ 
ในการกอสรางโรงพยาบาล บนพ้ืนที่ 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา

          โรงพยาบาลบานแพว มีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอยาง 
ต อ เน่ื อ ง ทุ ก ยุคทุ กส มัย  ทุ ก ผู อํ านวยการ  เน่ื อ งจากชุมชน   
ชาวบานแพว มีทุนทางสังคมที่ดีในดานการมีสวนรวม ทั้งดานการ
พัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาโรงพยาบาล พัฒนาสถานีอนามัยใน  
ชุมชนและทองถิ่น



รายชื่อผูโชคดีจากการตอบคําถามฉบับทีแ่ลว ติดตอรบัของรางวัลไดที่ ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.บานแพว ตึกคลังเวชภัณฑ

1. คุณชลนิชา มะณู
2. คุณวดี ปุจฉาการ
3. คุณเกษ สุภะดี
4. คุณอริยาภรณ ศรีนิเวศน
5. คุณอําภา ซุนฮ้ี

6. คุณกชกร ปอมเรือง
7. คุณจิราพร แซล้ิม
8. คุณชุติมา จิตรศิลปฉายากุล
9. คุณยุวดี กรคณฑี
10. คุณจีรศักด์ิ   ไกรสมุทร

11. คุณมานัส ประเสริฐศรี
12. ด.ช. ศตวรรษ โตนดทอง
13. คุณสุบิน พ่ึงไพร
14. คุณวราภรณ มะใบ
15. คุณนิธิมา แซต้ัง

16. คุณสุณีรัตน พันธมณี
17. คุณนันทยา นาคสมพงษ
18. คุณกัญญา ดําคลองตัน
19. คุณสุรางค รัตนชูวงศ
20. คุณไพโรจน ปานมัจฉา

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

เฉลยคําถาม จากฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2551คําถาม ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2551

(เฉพาะ 20 ทานผูโชคดีเทาน้ัน  หมดเขตรับช้ินสวนวันท่ี 31 พฤษภาคม 2551)
ผูตอบ.........................................................................................

คําตอบ

คําถาม
          การใชยาลดความอวนควรใชยาดวยความระมัดระวังใน  
ผูปวยประเภทใด ?

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

เรื่องที่ 7 "ประสบการณเฉียดตาย"
          หญิงวัยกลางคนเกิดอาการหัวใจวายและถูกนําตัวสงโรงพยาบาล ระหวางที่อยูบนเตียงผาตัดเธอพบกับประสบการณเฉียดตาย ซึ่งในระหวางนี้
เธ อ เห็ น พ ระ เจ าแ ล ะถ ามพ ระอ งค ว าว าระสุ ด ท าย ขอ ง เธอม าถึ งแ ล ว ใช ไห ม พ ระ เจ าต อบ ว า ยั ง เธอต อ งอยู ต อ ไป อี ก ส าม สิ บ ป
หลังจากฟนคืนสติ เธอตัดสินใจอยูตอที่โรงพยาบาลเพื่อผาตัดดึงหนา ทําปากใหอ่ิมเอิบ เสริมหนาอกและอื่นๆอีกสารพัด เธอยังใหชางเขามาเปลี่ยนสีผม
ใหอีกดวย เธอทําเชนน้ีเพราะเห็นวาในเมื่อจะตองมีชีวิตอยูอีก 30 ป ตองใชเวลาทั้งหมดนี้อยางมีความสุขที่สุด หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเสริมสวย
เธอเดินออกจากโรงพยาบาล แตโชครายกลับถูกรถพยาบาลชนตาย เมื่อมาพบหนาพระเจาอีกครั้ง เธอบนวา “ฉันไดยินวาพระองคบอกเองวาฉันตองมี
ชีวิตอยูอีก 30 ป” พระเจาตอบวา “โทษที เราจําเจาไมได!”

บุคคลหมายเลข 3 หรือผูที่เกิดวันที่ 3,12,21 และ 30 

          ถูกควบคุมโดยพลังของดาวพฤหัสบดี ซึ่งถือเปนเทพเจาของ
การเรียนการสอน รูปแบบแหงรักจึงมีการช้ีนํา การอบรม เปนหวงเปน
ใย แบบพอแมดูแลบุตร พ่ีชายดูแลนองสาว ครูบาอาจารยดูแลศิษย มี
ความเอื้ออาทรเปนสายใย นี่คือแบบฉบับของรักที่เปยมไปดวยไมตรี
บางคูก็อาจเปนรักที่เกิดจากคนตางวัย แตมีสายใยแหงความเขาใจเปน
ส่ิงผูกมัด ในมุมกลับกันก็พรอมที่จะเปนรักในรูปแบบที่เย็นชา วุนวาย
เรื่องสวนตัวเกินขอบเขต มุมมองดานความรัก คือ การสนทนานํา   
พาสติปญญาใหงอกงาม

1. ผูปวยที่มีโรคความดันโลหิตสูง
2. ผูปวยที่มีอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือด เชน หัวใจเตน

ผิดปกติ
3. ผูปวยที่เปนโรคลมชัก

บุคคลหมายเลข 4 หรือผูที่เกิดวันที่ 4,13,22 และ 31

           ถูกควบคุมพลังแหงรักโดยดาวมฤตยู หรือดาวยูเรนัส
เทพเจาแหงความคิดอิสระ มีการกระทําในมุมที่ผูอ่ืนคาดการณไม
ถึง ความรักบางครั้งก็ยากแกการคาดการณ อาจเจอปุบรักปบ หรือ
ไมรักไมหวง แตคอยติดตามความคืบหนาอยูตลอดเวลา เปน
ความรักที่เกิดข้ึนไดโดยไมมีการเตรียมพรอม แตพรอมที่จะรัก ใน
มุมกลับกันก็พรอมที่จะเย็นชา ไรความรูสึก ไรความสนใจ เหมือน
ทุกอยางคือความวางเปลา มุมมองดานความรัก คือ สายลมที่นําพา
ทุกอยางมาพรอมกัน

เลขวันเกิด ถูกควบคุมโดยเทพองคใด

สาเหตุท่ีทําใหหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบสวนใหญเกิดจาก
สาเหตุใด ?

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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