


คณะที่ปรึกษา...
นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ
อาจารยวรวฒุิ  บุญเพ็ญ
คุณชุติมา  เนินหาด
คุณพรทิพา  แสงเรืองรอง
บรรณาธิการ...
นายแพทยศักด์ินันท  พาณิชยพงศพัฒน
กองบรรณาธิการ...
คุณกมลชนก  ปานเจริญ
คุณสุวีณา  ธนพันธคง
คุณรวีวรรณ  โพธ์ิทอง
ออกแบบศลิป...
คุณปยะนุช  ชูชวย
คุณศุภวลี  ช่ืนชูวงศ
สถานที่ติดตอ...
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)        
198 ม.1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท 034-419555 ตอ 1027
โทรสาร 034-482832
E-mail : banphaeo@yahoo.com
Website : www.banphaeo-hospital.or.th

สานใจ 2

บก.ขอคุย...
          สวัสดีท านผู รักการอานทุกทาน ฉบับนี้ พวกเราชาว         
โรงพยาบาลบานแพว ขอนอมรําลึกถึงสมเด็จยา เนื่องในโอกาสวันที่
๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดวยสํานึกในพระมหากรุณา-
ธิคุณ เป น เอนกอนันตประการ ที่ สม เด็ จพระศรีนครินทรา         
บรมราชชนนี ไดทรงประกอบ พระราชกรณียกิจนอยใหญ เพื่อ  
พสกนิกรชาวไทย ตลอดพระชนมชีพของพระองค
          ที่พิเศษสําหรับฉบับนี้ขอแสดงความยินดีและขอตอนรับ
คุณหมอนอยที่ปจจุบันกลายเปนคุณหมอใหญที่จะชวยกันรักษา 
ชาวบานแพว ช่ืนใจจริง ๆ......จาก บก.

วันที่ 18 กรกฎาคม ของทกุป
เปนวันศรีนครินทร

รวมนอมรําลึกถึง "สมเด็จยา"
เนื่องในโอกาสวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ เปนวันคลายวันเสด็จสวรรคตของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเปนเอนกอนันต
ประการ ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดทรงประกอบ พระราชกรณียกิจ
นอยใหญ เพื่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดพระชนมชีพของพระองค โรงพยาบาลบานแพว 
(องคการมหาชน) ขอนําเสนอรายงานพิเศษ พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อ
เผยแพรพระเกียรติคุณของพระองคใหเปนที่ประจักษ รวมทั้งใหประชาชนทุกหมูเหลาได
รําลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณเอนกประการที่ไดทรงบําเพ็ญมา ตลอดพระชนมชีพเพื่อ
พสกนิกรชาวไทย

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตยที่
21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 เมื่อครั้งทรงพระเยาว ปฏิบัติตนเชนสามัญชนธรรมดาทรงเขาเรียน
ที่โรงเรียนแพทยผดุงครรภ และหญิงพยาบาลแหงศิริราชและทรงไดรับการคัดเลือก ใหไป
ศึกษาวิชาพยาบาลตอที่โรงเรียนแพทยมหาวิทยาลัยฮารวารด สหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.
2463 ทรงอภิเษกสมรสกับสมเด็จเจาฟามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร ทรง
เปนพระราชชนนีในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน

พระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีตอชาวไทยและ
ประเทศชาติทั้งดานการแพทย พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา ดวยการจัดตั้ง
หนวยงาน และมูลนิธิที่สําคัญ อาทิ หนวยแพทยอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) หนวยแพทยอาสาเคลื่อนที่ที่เดินทางไปในถิ่นทุรกันดาร มูลนิธิขาเทียม มูลนิธิ
ถันยรักษ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตใน วันที่ 18 กรกฎาคม
พ.ศ. 2538 สิริพระชนมายุ 95 พรรษา ทามกลางความเศราโศกของชาวไทยทั้งประเทศ

แมเวลาจะผานไปแลว 13 ป นับจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี หรือ สมเด็จยา ของปวงชนชาวไทย แตความจงรักภักดีของคนไทยที่มีตอ
พระองคทานก็ไมเคยเสื่อมคลาย ...



Pharmacy  Room

สเตียรอยด คืออะไร ?
สเตียรอยด เปนฮอรโมนชนิดหนึ่งที่รางกายสรางมาจากตอม

หมวกไตเพื่อควบคุมการทํางานของระบบตาง ๆ ในรางกาย สําหรับ
สเตียรอยดที่ใชในทางการแพทยน้ัน เปนสารที่ สังเคราะห ข้ึน เพ่ือใช
ประโยชนในการรักษาโรค รวมถึงใชทดแทนในกรณีที่รางกายไมสามารถ
สรางฮอรโมนดังกลาวได โดยยาที่มีสวนผสมของสเตียรอยดน้ี กฎหมาย
กําหนดใหเปนยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีความเปนพิษสูง และตองให
แพทยเปนผูส่ังจายเทาน้ัน

คุณรูจัก “สเตียรอยด” มากนอยแคไหน ? (ตอนที่ 1)

- ใชรักษาโรคตาง ๆ สเตียรอยดจะถูกใชเม่ือใชยาอ่ืนไมไดผล หรือ
โรคนั้นไมอาจควบคุมดวยยาอื่น สเตียรอยดถูกนําไปใชก็เพ่ือบรรเทา
อาการอักเสบและ/หรือกดภูมิคุมกันในโรคตาง ๆ นั้น

- โรคภูมิแพ เน่ืองจากใหผลดีและรวดเร็วในการควบคุมอาการ
การแพยาและโรคผื่นคันตามผิวหนังที่เกิดจากการแพ แตจะใชในกรณีที่
จําเปนจริงๆ และใชในระยะเวลาสั้น

- โรคผิวหนัง สเตียรอยดสามารถลดอาการทางผิวหนังที่เกิดจาก
การแพการอักเสบและโรค ผิวหนังที่ทําใหเกิดอาการคันตาง ๆ แตการใช
ยาสเตียรอยดไมใชเปนการรักษาที่ตนเหตุ เปนเพียงยับยั้งอาการคันและ
อาการอักเสบที่เกิดจากเช้ือรา

- โรคตา สเตียรอยดใชไดผลในการรักษาโรคของตาที่เกิดจาก
อาการแพ เชน อาการเคืองตา เนื่องจากการแพสารบางชนิดที่ไมใชเกิดจาก
การติดเช้ือ และยานี้ไมมีผลในการรักษาตอกระจก นอกจากนี้หากใช   
ติดตอกันเปนเวลานานอาจใหความดันในลูกตาสูงข้ึนจนเกิดเปน     
โรคตอหินได

- โรคขออักเสบชนิดรูมาตอยด การรักษาโรคนี้ปกติจะใชยาตาน
การอักเสบชนิดที่ไมใชสเตียรอยดกอน หากมีอาการอักเสบที่รุนแรงแพทย
อาจพิจารณาใหสเตียรอยดเพ่ือบรรเทาอาการเฉพาะครั้ง

ปจจุบันคนมีความตื่นตัวถึงอันตรายจากการใช สเตียรอยด อยางผิดวิธีกันมากข้ึน แตหลายทานคงยัง
ไมทราบวา สเตียรอยด น้ันถูกนํามาใชทางการแพทยมาชานานเน่ืองมาจากผลการรักษาที่นามหัศจรรยของมันน่ันเอง

เคล็ดลับนารู-กินเพื่อสุขภาพ

การกินอาหารมื้อเชาชวยปองกันความจําเสื่อมไดจริงหรือ ? 
เฉลย จริง เพราะเลือดตอนเชาจะแข็งตัวงายกวาปกติ จึงมีโอกาสที่
หลอดเลือดอุดตันมากขึ้น สารอาหารไปเลี้ยงสมองไดนอยลงสมองจึงคอย ๆ
เสื่อม
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ฉบับนี้เราแครูจักกับประโยชนของสเตียรอยดอยางคราว ๆ กอน
นะคะ แลวฉบับหนาเรามาพบกับ อันตรายจากการใชสเตียรอยดกันคะ…

ประโยชนทางการแพทยของสเตียรอยด

- ใชเพ่ือทดแทนการขาดฮอรโมนจากตอมหมวกไต ที่มีสาเหตุมา
จากความบกพรองของตอมหมวกไต และจากความบกพรองของตอม   
ใตสมองสวนหนา



มะเร็งปากมดลูก ศัตรูตัวรายของผูหญิง (ตอนที่1)

          มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบไดตั้งแตระยะแรกดวยการตรวจแปปสเมียรและในปจจุบันยังมี
วัคซีนเอชพีวีที่มีสวนชวยในการปองกันมะเร็งปากมดลูกได

สัญญาณเตือนภัยอาการของ มะเร็งปากมดลูก

          โดยปกติ ผูปวยมะเร็งปากมดลูกมักมาพบแพทยดวยอาการ
เลือดออกผิดปกติจากชองคลอด หรือมีตกขาวปนเลือด ซึ่งเมื่อผูปวยมี
อาการแลว มะเร็งมักอยูในระยะลุกลามหรือแพรกระจายไปยังอวัยวะอื่น
ทําใหยากตอการรักษาใหหายขาด

          การรักษามะเร็งปากมดลูก ทําไดโดยการผาตัด ใสแร ฉายแสง 
และยาเคมีบําบัด แตทวาอาจมีผลกระทบจากการรักษา เชน รังไขถูก
ทําลาย ขาดฮอรโมน ชองคลอดตีบตัน รวมถึงความเสี่ยงจากการผาตัด

“แปปสเมียร” Pap smear ทองจํา ข้ึนใจห างไกลมะเร็ง    
ปากมดลูก

“แปปสเมียร”เปนวิธีคนหาเซลลที่ ผิดปกติที่ ผิ วของเย่ือบุ      
ปากมดลูกกอนจะกลายเปนเซลลมะเร็ง

          เม่ือคนพบเซลลที่ ผิดปกติแลว ถาทําการรักษาและตรวจ
ติดตามอยางเหมาะสม จะสามารถรักษาใหหายขาดได แตมีผูหญิง
จํานวนมากซึ่งไมไดรับการตรววจแปปสเมียรอยางสม่ําเสมอ หรอืไมเคย
ไดรับการตรวจแมเพียงคร้ังเดียวในชีวิต เน่ืองจากวัฒนธรรมและสังคม
ไทยทําใหสตรีไทยยังมีความอายที่จะมาพบแพทย  เขาทํานองเดียวกับ
ที่วา อายครู บรูวิชา อายหมอก็อาจจะปวยเปนโรครายได

บายบายขวดนม…ชาไป…โรคภัยตามมา โดย นายแพทยณัฐพร ตันติการพานิช กุมารแพทย แผนกกุมารเวชกรรม

เด็ก ๆ กับนมเปนของคูกันตั้งแตเกิด ควรไดรับนมแมเปนดีที่สุด ถาไมไดกินนมแมก็ตองกินนมขวด เมื่อโตข้ึนก็
ควรดื่มนมจากแกวหรือกลองใหเหมาะสมกับพัฒนาการแทนการดูดขวดนม

อายุที่ควรเลิกขวดนม ควรเลิกดูดนมจากขวดเมื่ออายุ 1-1 ½ ป เนื่องจากมีพัฒนาการทางกลามเนื้อพรอมที่เด็กจะ
ดื่มนมจากแกวหรือกลองไดแลว โดยเด็กตองไดรับการฝกใหดื่มจากแกวสลับกับขวด ตั้งแตอายุ 4-6 เดือน พอถึง 1 ป ก็
สามารถเลิกขวดได ในเด็กที่ไดลองฝกใหดื่มน้ําจากแกวที่อายุ 6 เดือน แลวเด็กยังไมพรอม แนะนําเริ่มอีกทีละเล็กละนอย
ไปเรื่อย ๆ เปาหมายอยูที่เลิกขวดนมที่อายุ 1 ½ ปเปนอยางชา

1. ไดรับนมมากทําใหอ่ิม อาจไมยอมกินขาว กินแตนม
2. น้ําหนักเกิน และเปนโรคอวน
3. กินแตนม ไมคอยมีกาก อาจทําใหทองผูก
4. การที่เดก็ติดนมขวด ทําใหเสยีโอกาสพฒันาปากและมือในการเรียนรูอ่ืน ๆ
5. ฟนผุ โดยเฉพาะเด็กที่ดดูนมกลางคืน และเด็กทีไ่ดรับนมรสหวาน
6. หากยังดูดนมขวดเกินอายุ 3 ป อาจทําใหการสบฟนเสยีได

การฝกเด็กใหเลิกขวดนม

การแกไขเด็กท่ีติดขวดนม พอแมตองตั้งใจและใจแข็ง ฝกใหลูกกินจากแกวใน
ตอนกลางวันกอน ฝกใหเลิกดูดนมมื้อดึก โดยคอย ๆ ลดปริมาณนมมื้อดึกจนเลิกได
เปลี่ยนจากดูดนมกอนนอน เปนดื่มนมกอนนอน เวลาพาไปไหนเวลากลางวัน ไมควร
ถือขวดนมไปดวย ชมเชยลูกเมื่อพอที่จะเริ่มเลิกขวดนมไดบาง ถาทําทุกวิธีแลวยังเลิก
ไมได อาจใชวิธีเก็บอุปกรณเกี่ยวกับการกินนมขวดออกจากบาน เด็กอาจรองไหงอแง
สัก 2-3 วัน ก็สามารถเลิกได
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โดย...แพทยหญิงดวงทิพย สิงหาคุณ สูตินรีแพทย แผนกสูติ-นรีเวชกรรม 

ขอเสียของการติดดูดขวดนม
1. อายุ 1-3 เดือน ฝกลูกใหเขานอนเปนเวลา

2. ฝกใหทารกหลับไดดวยตนเอง โดยวางลูกบนที่นอน ขณะยัง
ตื่น หรือเมื่อเริ่มงวง

3. นมมื้อกลางวัน ฝกกินใหอ่ิม ในแตละมื้อ

4. นมมื้อกลางคืน กินพอหายหิว ไมพยายามใหกินมาก ๆ

5. สรางบรรยากาศกลางคืนใหเหมือนกลางคืน ไมเปดไฟสวาง
หรืออุมลูกเลนกลางดึก

6. เริ่มฝกใหลดนมมื้อดึกตั้ งแตอายุ 3-4 เดือน บางครั้งลูก   
ขยับตัวนิดหนอย รอสักพักวาหิวจริงหรือไม ถาไมไดหิวก็สัมผัสเบา ๆ
เชน ตบกนใหหลับไปเอง

7. พยายามจัดการเลิกนมมื้อดึกใหไดเมื่ออายุ 5-6 เดือน

8. ฝกลูกจิบน้ํานม จากแกว สลับบางมื้อ ตั้งแตอายุ 4-5 เดือน

9. ตั้งใจเลิกใชขวดนม ภายในอายุ 1-1 ½ ป

“ฉบับหนาพบกับวัคซีนที่ปองกันมะเร็งปากมดลูกกันนะคะ”



          ยาเตตตราซัยคลิน (Tetracyclin) เปนกลุมยาปฎิชีวนะหรือที่เรียกกันวา    
ยาแกอักเสบมีผลใหฟนนํ้านมเปนสีเทาถึงน้ําตาล เน่ืองจากตัวยาสามารถแทรกเขาไป
ในช้ันเน้ือในของฟน ทําใหสีของเนื้อฟนผิดปกติ ซึ่งสามารถมองเห็นได แมจะมีช้ัน
เคลือบฟนคลุมอยู จึงไมสามารถขัดออกได ดังนั้นหากเจ็บปวยในระยะตั้งครรภควร
ปรึกษาแพทย ไมควรซื้อยากินเอง

          การแปรงฟนและมีเลือดออก มักเกิดจากเหงือกอักเสบในระยะแรก ๆ หากไมมี
คราบหินปูนเกาะตามตัวฟน การแปรงฟนกําจัดคราบจุลินทรีย หรือข้ีฟนบริเวณน้ันออก
ใหสะอาด เหงือกที่อักเสบจะกลับคืนภาวะปกติได คือมีสีชมพูแนนและไมบวม หากมี
คราบหินปูนที่ฟนตองขูดหินปูนออกกอน และหลังจากนั้นควรแปรงฟนใหสะอาดอยาง
สมํ่าเสมอ เพราะหากฟนไมสะอาด เหงือกมีโอกาสกลับมาอักเสบไดอีก

นางกมลวรรณ  คุณาบุตร : หัวหนางานหองคลอด
ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน

“การบริการดวยรอยยิ้ม การใชวาจาที่ไพเราะ”

นายประเวช  อนิเหี้ยน : เจาหนาท่ีเภสัชกรรม
ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน

“มีความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน และการบริการดวยไมตรีจิต”

ยาอะไรบาง ? ที่มีผลกระทบตอฟนของทารกในครรภ

คนดีขององคกร...ประจําเดือนมิถุนายน 2551

ขณะตั้งครรภแปรงฟนแลวมีเลือดออกรักษาอยางไร ?
ฟ.ฟนสะอาดจัง....

สานใจ 5



จารี  ศรีพารัตน : งานพัฒนาคุณภาพสานใจ 6



เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

พระพุทธรูปหยกขาว

วัดราษฎรศรัทธากะยาราม

เคลด็ลบันารู : MP3 กบัเครื่องเลนซีดีในรถยนตIT Corner
By .. นาย Hub

          สวัสดีครับ วันนี้นาย Hub มีเคล็ดลับดี ๆ ในเรื่องของ MP3 กับเครื่อง
เลนซีดีในรถยนต มาฝากกันครับ

หลายคนมักจะมีไฟล MP3 มากมายอยูภายในคอมพิวเตอร และตองการนําเพลง 
เหลาน้ันไปฟงในรถยนต ปญหาคือ รถยนตสวนใหญจะมาพรอมกับเครื่องเลนซีดีที่ไมสามารถ
เลน MP3 ได แลวทีน้ีจะทําอยางไร

ผมไมปฏิเสธวา เครื่องเสียงในรถยนตเด๋ียวนี้สนับสนุนการเลน MP3 แลว แตหลาย ๆ
คนยังคงมีเครื่องเลนซีดีเทาน้ัน ขอเท็จจริงที่ควรทราบก็คือ เครื่องเลนซีดีในรถยนตสวนใหญจะ
ทํางานกับไฟล WAV ซึ่งเปนไฟลที่ไมไดรับการบีบอัดในฟอรแมต MP3 ทําใหขนาดไฟลใหญ
กวา MP3 ถึง 10 เทา แตถาอยากฟงเพลง MP3 เพราะ ๆ ในรถยนตของคุณก็ยังทําไดครับ

          เน่ืองจากซอฟตแวรเขียนแผนซีดีสวนใหญจะสามารถคลายขอมูลที่บีบอัดใน MP3 
และทําใหมันกลายเปนไฟล WAV ไดโดยอัตโนมัติ โดยในขั้นตอนเตรียมเขียนเพลง MP3     
ลงบนแผนซีดี ใหเลือกเปน Audio discs เพียงแคน้ี คุณก็ไดแผนซีดีที่สามารถเลนในเคร่ืองเลน
ซีดีที่ติดมากับรถยนตของคุณไดแลว

          สําหรับผูที่มีเครื่องเลน MP3 แบบพกพา อาจจะใชวิธีตอพวงเครื่องเลน MP3 กับ   
เทปใบ (Tape Adaptor) เพ่ือใชกับเครื่องเสียงในรถยนตก็สะดวกดีเหมือนกันนะครับ

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

ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน จ.นครปฐม
สวัสดีครับ พบกับผมนายตะลอนกันอีกแลวนะครับ    

ฉบับนี้ผมจะพาเพื่อน ๆ ไปดูเพ่ือนตัวใหญของเรากันวาเขามีความ
สามารถทําอะไรไดบาง และจะพาเพื่อน ๆ ไปชมความงามจาก
พันธุพืชตาง ๆ กันที่น่ีเลยครับ

ลานแสดงชางและฟารมจระเขสามพราน จ.นครปฐม เปนผลงานแหงความรักและเอาใจใสของคุณพิชัย    ชัยมงคลตระกูล ประธานผูกอตั้ง    
เปดใหบริการแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อยางเปนทางการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2528 โดยมุงหวังใหเปนแหลงทองเที่ยวและสถาน   
พักผอนที่มีคุณภาพ พรอมทั้งเปนแหลงความรู แหลงเพาะพันธุพืชและสัตว โดยเฉพาะจระเข ซึ่งใกลสูญพันธุจากแหลงน้ําธรรมชาติ และนําชางตกงานจาก
สุรินทรมาฝกหัดจนสามารถแสดงใหนักทองเที่ยวใหนักทองเที่ยวชม และพัฒนาใหเปน ชุดการแสดงชางประกอบเสียงแหงแรกและแหงเดียวในประเทศ
ไทย นอกจากการแสดงชางแลว ยังมีการแสดงจับจระเขดวยมือเปลา การแสดงมายากล ซึ่งสรางความตื่นเตนสนุกสนานใหแกผูเขาชมอีกดวย

          ที่ตั้ ง ริมถนนเพชรเกษมกิโลเมตรที่ 30 อ.สามพราน จ .นครปฐม บนเนื้อที่ 130 ไร
บรรยากาศรมรื่น เย็นสบายดวยตนไมนานาชนิด และไดรับการยกยองจากองคกรระดับสากล
( CITES) วาเปนสถานท่ีที่สะอาดที่สุด และจัดระบบนิเวศนไดลงตัวเหมาะสมที่สุดแหงหนึ่งของโลก
การเดินทางสะดวก ดวยถนนหลักหลายเสนทาง เปดใหบริการทุกวันตลอดปตั้ งแต เวลา
08.30 น.-17.30 น.

สานใจ 7



รัว้โรงพยาบาล...

สานใจ 8

วันเสารที่ 21 มิถุนายน 2551 เวลา 15.00 น. พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธาน    
ทรงเปดงาน “องคการมหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน” ณ ศูนยการคา   
เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



สานใจ 9

เม่ือวันที่ 20-22 มิถุนายน 2551 โรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) ไดนําเจาหนาที่ พรอมดวยเครื่องมือแพทยที่ทันสมัย ใหบริการ
ตรวจสุขภาพ บริการตรวจวัดสายตา แกผูที่มาเย่ียมชมงาน “องคการ
มหาชน...จุดเปลี่ยนกระบวนทัศน”

รัว้โรงพยาบาล...

“ขอแสดงความยินดี และขอตอนรับคุณหมอนอยท่ีปจจุบัน  
กลายเปนคุณหมอใหญท่ีจะชวยกันรักษาชาวบานแพวทุกทาน...”

องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพว...

บริการดวยจิตอาสา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน...
          โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ใหบริการผาตัดเปล่ียนเลนส 
สําหรับผู มีสิทธิ์บัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) โดยไมตองเสียคาใชจายใด ๆ สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ ฝายจักษุ           
โทร.034-419517



          ตั้งแตป พ.ศ. 2547 ที่ผานมา ประเทศไทยพบผูปวยไขหวัดนก จํานวน 17 ราย และเชนเดียวกันใน
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2548  พบจุดที่มีการติดเช้ือไขหวัดนกในสัตวจํานวน 4 จุด และอีก 3 จุดในป พ.ศ.
2549 ซึ่งในจํานวนนั้นรวมถึงพ้ืนที่อําเภอบานแพวดวย

          ในการนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รวมกับโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานแพว และองคการบริหารสวนตําบลหลักสาม ไดจัดโครงการซอมแผนรับการ
ระบาดใหญของไขหวัดใหญและไขหวัดนกข้ึนในระหวางวันที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยวัตถุประสงคเพ่ือ
ใหชุมชนไดเตรียมความพรอมตอโรคไขหวัดนกและการระบาดใหญของไขหวัดใหญ

โดย : สุวีณา  ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

งานมหกรรมรวมพลังสานภูมิปญญาพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานมหกรรมรวมพลังสานภูมิปญญาพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยเครือขายชมรมผูสูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ไดกําหนดจัดกิจกรรมรวมพลังสืบสาน

ภูมิปญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพ    
เครือขายชมรมผูสูงอายุและคลังปญญาจังหวัดสมุทรสาครขึ้น เพ่ือใหผูสูงอายุไดนําเสนอผลการ
ดําเนินงานของชมรมผูสูงอายุและการดําเนินในโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ระดับอําเภอ ในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  โดยมี นายแพทย นรา นาควัฒนานุกูล ผูตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 6,7 เปนประธานในพิธีเปดงาน

สานใจ 10

โครงการซอมแผนรับการระบาดไขหวัดนกและไขหวัดใหญ
รูทนัโรค



ผูบริจาค

          บริจาคเพื่อสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และ 
เครื่องมือทางการแพทย

คุณรุงโรจน  อดุมเวช
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2           

จํานวน 500,000 บาท เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2551

คุณนงลักษณ  พนาพุฒิกุล
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2           

จํานวน 40,000 บาท เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2551

คุณสํารวย และคุณดํารง  งามกาละ
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2           

จํานวน 15,800 บาท เม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2551

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 คุณรุงโรจน  อุดมเวช 500,000.00
2 คุณนงลักษณ  พนาพุฒิกุล 40,000.00
3 คุณสํารวย - คุณดํารง  งามกาละ 15,800.00
4 คุณนิยม  สังขทอง 12,000.00
5 คุณอนันต - คุณปญญา  พาหวล 10,000.00
6 บริษัท ฟวเจอร แอ็สไพร เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด 10,000.00
7 คุณจิณัฐตา  น้ัวตูแกว 10,000.00
8 นายจีระศักด์ิ  ลิ้มพิทักษผล 10,000.00
9 นางมนัสชนก  ยุวรรณศิริ 6,000.00
10 คุณมวย  ทองสิมา 5,000.00
11 ดช.กษิด์ิพิชญคุณ  ชัยกุลเสรีวัฒน 5,000.00
12 นางดาวเรือง  วงษสวัสด์ิ 2,000.00
13 คุณมิลินทร  สุมโน 2,000.00
14 คุณสุปริญญา  วิชิตอําพล 2,000.00
15 คุณสุทิน  เฟองฟู 2,000.00
16 นางอําไพ  แทนจันทร 2,000.00
17 คุณแจม  ลิ้มสงวน 1,500.00
18 นายอั้ง  แซเซียว 1,000.00
19 คุณอุไร  แชมชูกุล 1,000.00
20 นางศิริพร  บุญชัยศรี 1,000.00
21 นางนุษรา  ลิมอิ่ม 500.00
22 นายวิง  บุญเกิด 500.00
23 คุณขนม  ทองสวัสด์ิ 500.00
24 คุณมาศสุพร  แกวประชา 300.00

สานใจ 11



รายชื่อผูโชคดีจากการตอบคําถามฉบับทีแ่ลว ติดตอรบัของรางวัลไดที่ ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.บานแพว ตึกคลังเวชภัณฑ

11. คุณสุจิตร พลับลัดโพธิ์
12. คุณจารุวรรณ ธนสิทธิโชค
13. คุณกนกอร บุญชัยยะ
14. คุณสุรีรัตน เย็นเยือก
15. คุณฉันทนา ไอสุวรรณดารา

16. คุณบัญชา ธนะโชติ
17. คุณจุฑามาศ พรหมโชติ
18. คุณวรรณดี          พุทธแนวนุช
19. คุณวราภรณ ทรงมิตร
20. คุณสังวาร โครตศรี

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

เฉลยคําถาม จากฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2551เกมทายภาพปริศนา ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2551

(เฉพาะ 20 ทานผูโชคดีเทาน้ัน  หมดเขตรับช้ินสวนวันท่ี 30 กรกฎาคม  2551)
ผูตอบ.........................................................................................

เรื่องที่ 4 "ทางแกปญหา"
สามี: เธอพกรูปฉันไวในกระเปาเสมอ ทําไมเหรอ
ภรรยา: ออ ก็ถามีปญหาอะไร ไมวาจะหนักหนาแคไหน ฉันก็จะดูรูปเธอ แลวปญหากห็ายไปเลย
สามี: เห็นม้ัย วาฉันเปนส่ิงมหัศจรรยสําหรับเธอขนาดไหน
ภรรยา: ใช ฉันมองภาพเธอแลวก็พูดกับตัวเองวา “ปญหาอะไรจะมาหนักหนากวาน้ีอีกนะ”

บุคคลหมายเลข 7 หรือผูท่ีเกิดวันที่ 7,16 และ 25

ถูกควบคุมโดยดาวพระเกตุ (เนปจูน) เปนความรักท่ี
คอนขางอิสระเสรี เปนตัวของตัวเอง เปนรักท่ีมีจุดยืนชัดเจนวา
ฉันเปนของฉันอยางน้ี คุณจะเปนแบบไหนก็คือแบบฉบับของ
คุณ ขอเพียงแคเขาใจในจุดรวมก็สามารถรักกันได ในมุมกลับ
กันบางครั้งอิสระมากเกินไป จนดูวาหางเหินขาดการติดตอ ไม
สมํ่าเสมอ มุมมองดานความรัก คือ ขอบฟาท่ีกวางไกล คือสาย
ใยแหงความรัก

บุคคลหมายเลข 8 หรือผูท่ีเกิดวันที่ 8,17 และ 26

ถูกควบคุมโดยดาวเสาร เปนตัวแทนของเทพเจาแหง
ความสงางาม ที่เปยมไปดวยเสนห ยามสงบนิ่ง ในดานของ
ความรักมักจะกอตัวอยางเงียบ ๆ เปรียบเสมือนถานรอนที่   
คุโชน เปนรักท่ีไมคอยชอบแสดงออก หรือเปดเผยในการ
กระทํามากมาย แตก็กอตัวอยางสงบ และหนักแนนม่ันคง ใน
มุมกลับกันบางครั้งก็ดูเย็นชาจนขาดความตื่นเตนเราใจ      
มุมมองดานความรัก คือ หนักแนนและมั่นคงดุจขุนเขา

     ทํานายดวงชะตากับตัวเลขประจําวันเกิด

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

เรามีคําใบใหจา...

มีสี่พยางค
คําตอบ คือ

ภัตตาคาร

คําอธิบาย : 

หลานพัดใหตาที่กําลังคลาน ...ไมยากอยางที่คิดกันเลยใชม้ัยคะ

1. ทพญ.ภัทร ตันติเกตุ
2. คุณเพ็ญนภา เกตุแกว
3. คุณปวีณา สนเปยม
4. คุณนันทวรรณ ศรีจาด
5. คุณจิราภรณ พวงแกว

6. คุณสมพร ธนากรกิตติคุณ
7. คุณกรองแกว คุมถนอม
8. คุณกัญญา แยมสมุทร
9. คุณนงคนุช กิตติธรรม
10. คุณยุพิน สวางจิตร

(พัด-ตา-คาน)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


