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จุลสารบานแพว ยินดีตอนรับความคิดเห็น ขอเขียน
รวมทั้งขอเสนอที่นําไปสูการพัฒนาระบบการบริการ
จากผูอานทุกทาน สามารถสงมายังกองบรรณาธิการ
ไดทั้งทางไปรษณียหรืออีเมล

เร่ืองจากปก

นอมรําลึก เจาฟากลัยาณิวฒันา ... เชษฐภคนีิ แหงกรงุรตันโกสนิทร

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ประสูติเม่ือวันอาทิตยที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2466 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ทรงมี
พระนามในสูติบัตรเม่ือแรกประสูติวา เมย ตามเดือนที่ประสูติ ทรงเปนพระธิดาพระองค
แรกในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี อีกท้ังยังทรงมีพระอนุชาเปนพระมหากษัตริยไทยถึง
2 พระองค คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  อานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

จากการตามเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนี ไปทรงเยี่ยมเยียนและพระราชทาน        
ความชวยเหลือแกประชาชนในทองถ่ินหางไกล โดยเฉพาะในดานสุขอนามัย ตลอดจนทรง
สงเสริมการพัฒนาการรักษาพยาบาลโรคตาง ๆ อยางตอเน่ือง สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอฯ     
ไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานดานการแพทยและสาธารณสุขจาก  สมเด็จ
พระ บรมราชชนนีอยางแนวแน โดยทรงเปนองคอุปถัมภของโรงพยาบาลหลายแหง
รวมถึงมูลนิธิการแพทย เพ่ือชวยเหลือประชาชนผูยากไร ไมวาจะเปนมูลนิธิโรคไตแหง
ประเทศไทย มูลนิธิเด็กออนในสลัม, มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ, มูลนิธิขาเทียม รวมถึงกองทุน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อพัฒนาการพยาบาล และมูลนิธิแพทยอาสาสมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
ทรงเปนองคประธานมูลนิธิโรคไตแหงประเทศไทย และทรงบริจาคเครื่องฟอกไต จํานวน 6 
เคร่ือง ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

1. เคร่ือง Fresenius จํานวน 2 เคร่ือง
2. เคร่ือง Kawasuni จํานวน 2 เคร่ือง
3. เคร่ือง Baxter จํานวน 2 เคร่ือง
4. เคร่ืองระบบน้ํา RO จํานวน 1 เคร่ือง

          ปจจุบัน มีจํานวนผูปวยที่ทําการรักษาฟอกไต ที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) ทั้งส้ิน 53 ราย

“โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) นอมรําลกึถึพระมหากรุณาธิคณุ
ในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร”
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สวัสดีคะ..คุณผูอานท่ีรักทุกทาน  ไดเวลา
คลอดของจดหมายขาว โรงพยาบาลบานแพวกันแลว
คะ เปนฉบับแรก อาจมีติดขัดบางเล็กนอย (ต่ืนเตนจัง) 
แตสัญญาวาจะมีฉบับตอ ๆ ไปสําหรับทานผูอานที่รัก     
ไดติดตามกันอยางจุใจและสัญญาอีกวาจะผลิตออกสู
สายตาทุกทานใหเร็ว และตรงเวลาทุก ๆ เดือนเลยนะ
คะ

ทักทายกนักอนทักทายกนักอน
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โรงพยาบาลบานแพว เร่ิมกอต้ังคร้ังแรก เม่ือ พ.ศ.
2508 หรือเม่ือประมาณ 40 ปที่แลว ซ่ึงในสมัยน้ัน ชาวบานมีการรวมตัว
กัน ทั้งบริจาคที่ดิน สนับสนุนดานกําลงทรัพย กําลังกาย และกําลังใจ ใน
การกอสรางโรงพยาบาล บนพื้นที่ 9 ไร 1 งาน 80 ตารางวา ผูอํานวยการ
คนแรก คือ นายแพทยสุมน  แกวปนทอง ไดพัฒนาจนเปนโรงพยาบาล 
ชุมชน และโรงพยาบาลอําเภอ จากขนาด 10 เตียง เปนขนาด 30 เตียง 
ตามลําดับ ผูอํานวยการคนตอมา คือ นายแพทยพงศธร  สิริภานุพงษ
ปจจุบันมีขนาด 180 เตียง

     โรงพยาบาลมีความเปลี่ยนแปลง พัฒนาอยางตอเน่ืองทุกยุคทุกสมัย 
ทุกผูอํานวยการ เน่ืองจากชุมชนชาวบานแพวมีทุนทางสังคมที่ดีในดาน
การมีสวนรวม ทั้งดานการพัฒนาระบบสุขภาพ พัฒนาโรงพยาบาล 
พัฒนาสถานีอนามัยในชุมชนและทองถ่ิน
     ในยุคที่มีการปฏิรูประบบราชการ ชวง พ.ศ. 2540-2543 และมีวิกฤต
เศรษฐกิจเกิด ข้ึน  รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให        
โรงพยาบาลบางแหง เปลี่ยนเปนโรงพยาบาลในกํากับของรัฐ เปนการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ วันที่ 22 มิถุนายน 2543 ไดแกไข
ช่ือโรงพยาบาล เปน “โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)”
แหงแรกของประเทศไทย และ วันที่ 1 ตุลาคม 2543 ตามพระราช
กฤษฎีกามีผลบังคับใชในการออกนอกระบบของโรงพยาบาล

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว 
1. วาที่รอยตรีสมเจตน  เลิศไตรภพ : ประธานคณะกรรมการบริหารฯ
2. นายแพทยปราชญ  บุณยวงศวิโรจน : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3. นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา : ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร
4. นายแพทยชัยรัตน  เวชพานิช : นายแพทยสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร
5. นายสุดจิตร คอวนิช : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ
6. นายชุบ  กลอมจิตต : ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ
7. นายแพทยนิวัติ  เทพมณี : ที่ปรึกษาดานกฎหมาย
8. นางสาวจริยา  กมุทมาศ : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
9. นายดาบส  เคี่ยมสมุทร : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
10. นายวรวุฒิ  บุญเพ็ญ : กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
11. นายวิเชียร  วงษวรรณรัตน : กรรมการผูแทนชุมชน
12. นายสันติ  ตั้งอิทธิศักดิ์ : กรรมการผูแทนชุมชน
13. นายวิง  บุญเกิด : กรรมการผูแทนชุมชน
14. นางสุจิตตรา  เจนกาญจนรักษ : ผูตรวจสอบภายใน

          พ.ศ. 2530 นายแพทยวิทิต  อรรถเวชกุล ไดยายมาจากจังหวัด
อุตรดิตถ มาดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว เม่ือวันที่ 
2 กรกฎาคม  2550 ไดย ายไปดํ ารงตํ าแหน งผู อํ านวยการองคการ        
เภสัชกรรม และ วันที่ 1 กันยายน 2550 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
บานแพว มีคําสั่งแตงตั้งให นายแพทยสุรพงษ   บุญประเสริฐ เปน        
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว คนปจจุบัน
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คนดีขององคกรคนดีขององคกร

นายจีรศักดิ์  ไกรสมุทร
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นางสายหยุด  อมรลักษณปรีชา
หัวหนางานผูปวยนอกอายุรกรรม

นางสาวอัมพร  อรุณยงค
เจาหนาที่ศูนย Admission

แพทยหญิงดวงทพิย  สงิหาคุณ
สูติ-นรีแพทย

ประจําเดือนกันยายน ประจําเดือนกันยายน 25502550

นางสีอํามร  พราหมณานัง
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นางสาวสุพรรษา  เกลี้ยงเกลา
พนักงานทําความสะอาด

นางสาวสุภาภรณ  มีคง
พนักงานโรงครัว 

นางศิริพร  ศิริเวชฎารักษ
ผูจัดการโรงพยาบาลบานแพว 2

ประจําเดือนธันวาคม ประจําเดือนธันวาคม 25502550

แพทยหญิงชุลีพร  ตรีเศรษฐศักดิ์
กุมารแพทย
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          ผูปวยความดันโลหิตสูงอาจจะไมมีอาการใดๆ เลย (ใน
ระยะแรก) หรืออาจจะพบวามีอาการปวดศีรษะ มึนงง เวียน
ศีรษะ และเหนื่อยงายผิดปกติ อาจมีอาการแนนหนาอกหรือ
นอนไมหลับ

ความดันโลหิตสูงอาจทําใหเกิดภาวะแทรกซอนได 2 
กรณีดวยกันคือ
          กรณีท่ี 1 ภาวะแทรกซอนจากความดันโลหิตสูงโดยตรง
ไดแกภาวะหัวใจวายหรือหลอดเลือดในสมองแตก

กรณีท่ี 2 ภาวะแทรกซอนจากหลอดเลือดแดงตีบหรือตัน
เชน กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง ทําให   
หัวใจเตนผิดจังหวะ อาจจะทําใหถึงแกชีวิตได หลอดเลือด
สมองตีบ เกิดอัมพฤกษ อัมพาต หรือหลอดเลือดแดงในไตตีบ
มากถึงขั้นไตวายเรื้อรังได
       จากขอมูลทางการแพทยระบุไววา ผูปวยที่เปนโรคความ
ดันโลหิตสูงและไมไดรับการรักษาจะเสียชีวิตจากหัวใจวายถึง
60-75 % , เสียชี วิตจากเสนเลือดในสมองอุดตันหรือแตก
20-30 % และเสียชีวิตจากไตวายเรื้อรัง 5-10 %

โรคความดันโลหติสูงโรคความดันโลหติสูง

รูทันโรครูทันโรค

อาการของผูปวยอาการของผูปวย

ขอควรปฏิบตัิเมือ่เปนโรคความดนัโลหติสูงขอควรปฏิบตัิเมือ่เปนโรคความดนัโลหติสูง

1. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ตัวอยางเชน การเดินเร็วๆ
ว่ิงเหยาะ หรือวายน้ํา ปนจักรยาน ควรออกกําลังกายประมาณ
15-20 นาที อยางนอย 3-6 ครั้ง/สัปดาห

2. ควรหลีกเล่ียงอาหารที่มีรสเค็มจัด
3. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล และงดสูบบุหรี่
4. ลดความเครียดของงานและภาวะแวดลอม
5. ลดน้ําหนักตัว โดยเฉพาะในรายที่น้ําหนักเกิน  

มาตรฐาน ความอวนถือเปนปจจัยเส่ียงที่สําคัญของโรคความ
ดันโลหิตสูง

6. รับประทานยาและพบแพทยสม่ําเสมอ เพื่อตรวจวัด
ความดันโลหิตและปรับยาใหเหมาะสม

สุวีณา  ธนพันธคง
เจาหนาที่สุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เปนภาวะทางการ
แพทยอยางหนึ่ง โดยจะตรวจพบความดันโลหิต อยูในระดับที่สูง
กวาปรกติเรื้อรังอยู เปนเวลานาน ทั้ งนี้องคการอนามัยโลก
กําหนดไวในป 1999 วา ผูใดก็ตามที่มีความดันโลหิตวัดไดมาก
กวา 140 /90 มม.ปรอทถือวาเปนโรคความดันโลหิตสูง และ การ
ที่ความดันโลหิตสูงอยูเปนเวลานาน เพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด
โรคตางๆ เชน โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคหัวใจ โรคไตวาย
เสนเลือดแดงใหญโปงพอง อัมพาต ฯลฯ

          โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคที่พบไดบอยในปจจุบัน
คนสวนใหญท่ีมีความดันโลหิตสูงมักจะไมรูตัววาเปน เมื่อ    
รูตัววาเปนสวนมากก็จะไมไดรับการดูแลรักษา เนื่องจากโรค
ความดันโลหิตสูง ไมมีอาการทําใหคนสวนใหญ ไมไดใหความ  
สนใจ เมื่อเริ่มมีอาการหรือภาวะแทรกซอนแลวจึงจะเริ่มสนใจและ
รักษา ซึ่งบางครั้งก็อาจจะทําใหผลการรักษาไมดีเทาที่ควร การ
ควบคุมความดันโลหิตใหปกติอยางสม่ําเสมอ สามารถลดโอกาส
เกิดโรคอัมพฤกษ อัมพาต หรือโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เปนขอเท็จจริงทางการแพทยที่เปนที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป



อยาตั้งตนดวยความรู เพราะความรู

จะทําใหกลัว ขอใหเร่ิมดวยหัวใจ

แลวความรูทั้งหลายจะตามมาเอง
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จารี  ศรีพารัตน : รองผูอํานวยการดานพัฒนาคุณภาพ

ทําความรูจักทําความรูจัก HAHA
((สาํหรับนองใหมสาํหรับนองใหม))

HA คืออะไร
HA หรือ Hospital Accreditation เปนกลไกกระตุนใหเกิดการ

พัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร ทําให
องคกรเกิดการเรียนรู มีการประเมินและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดย
ใชแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล (อนุวัฒน  ศุภชุติกุล และ
คณะ 2542)

คุณภาพตามมาตรฐาน HA คืออะไร
          มาตรฐาน Hospital Accreditation กําหนดให คุณภาพ หมาย
ถึง การตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูรับบริการบนพื้น
ฐานของมาตรฐานวิชาชีพ รวมท้ังการเคารพสิทธิและศักด์ิศรีของผู
รับบริการ โดยมีมิติแหงคุณภาพดังน้ี
1. ผูใหบริการมีความรูความสามารถ (Competency)
2. บริการเปนที่ยอมรับ ตรงตามความตองการและความคาดหวังของผูรับ
บริการ (Acceptability)
3. บริการมีความเหมาะสม ไดตามมาตรฐานที่กําหนด และสอดคลองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ (Appropriateness)
4. บ ริการมี ป ระสิทธิผล  ไดผลการบริการหรือผลการรักษาที่ ดี 
(Effectiveness)
5. บริกรมีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรอยางคุมคา (Efficiency)
6. บริการมีความปลอดภัย ไมเกิดอันตรายหรือผลแทรกซอน (Safety)
7. สามารถเขาถึงบริการไดงาย มีใหบริการเมื่อจําเปน (Accessibility)
8. ความเทาเทียมกันในการรับบริการ (Equity)
9. ความตอเน่ืองในการใหบริการ หรือดูแลรักษาพยาบาล (Continuity)

เปาหมายของ HA
- เปาหมายของ HA คือการสงเสริมใหระบบบริการสุขภาพมีการ

พัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ผลลัพธสุขภาพที่ ดี โดยเริ่มจากบริการสุขภาพในโรงพยาบาล และ
บูรณาการเขากับแนวคิดการสรางเสริมสุขภาพ ซ่ึงในอนาคตอาจจะขยาย
ขอบเขตกวางขวางกวาบริการสุขภาพในโรงพยาบาล ดังน้ัน HA จึงมี
โ อ ก า ส ที่ ป รั บ จ า ก Hospital Accreditation ไ ป สู Healthcare 
Accreditation

- การพัฒนาคุณภาพ อาจเกิดข้ึนจากการใชมุมมองตาง ๆ เปน
ตัวจุดประกาย เคร่ืองมือหรือมุมมองท่ีใชไดผลกับงานบางงาน อาจจะไม
ไดผลกับอีกงาน การแสวงหามุมมองใหม ๆ เพื่อเปนจุดเริ่มตนของ    
คุณภาพ จึงมีความจําเปนเพื่อใหเกิดความสมดุล และใชประโยชนไดกับ
ความหลากหลายในโรงพยาบาล เราอาจจะเริ่มตนจากหลักคิดพื้นฐาน 
คือ “ทํางานประจําใหดี มีอะไรใหคุยกัน ขยันทบทวน”
หลักคิดทั้งสามขอ สามารถบูรณาการ ในขณะเดียวกันหรือกิจกรรม  
เดียวกันไดคะ
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หลักเกณฑและสิทธิประโยชนหลักเกณฑและสิทธิประโยชน
กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย อันมิใชเน่ืองจากการทํางาน

          หลักเกณฑที่จะทําใหทานมีสิทธิ คือ
1. ตองอยูในสถานประกอบการที่ไมไดรับการลดสวนเงินสมทบ

ในกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย
2. จายเงินสมทบในสวนของกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย

มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
กอนวันรับบริการทางการแพทย (โดยแยกหลักเกณฑการขอใช

สิทธิไวดังน้ี)

สิทธิท่ีทานจะไดรับสิทธิท่ีทานจะไดรับ
1. บริการทางการแพทย รวมถึงคาอวัยวะเทียมและอุปกรณใน

การบําบัดรักษาโรคตามประกาศสํานักงานเรื่องหลักเกณฑและอัตรา
สําหรับประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใช
เน่ืองจากการทํางาน

2. เงินทดแทนการขาดรายได
3. การบําบัดทดแทนไต
4. การปลูกถายไขกระดูก
5. คาบริการทางการแพทยกรณีทันตกรรม (ถอนฟน อุดฟน

และขูดหินปูน) 

บริการทางการแพทยบริการทางการแพทย
1. บริการทางการแพทย รวมถึงคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการ

บําบัดรักษาโรคตามประกาศสํานักงานเรื่องหลักเกณฑและอัตราสําหรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเน่ืองจากการ
ทํางาน

2. เงินทดแทนการขาดรายได
3. การบําบัดทดแทนไต
4. การปลูกถายไขกระดูก
5. คาบริการทางการแพทยกรณีทันตกรรม (ถอนฟน อุดฟน และ

ขูดหินปูน) 

ทีมพิทกัษสิทธิ์

ต ามพ ระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ป ระกั น สุ ขภ าพ แห งช าติ 
พ.ศ.2545 มาตรา 5 กําหนดให บุคคลทุกคนมีสิทธิไดรับบริการสาธารณ
สุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติซ่ึง
บุคคลในที่น้ี หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย

ดังน้ัน ผูมีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา คือ
บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และไมมีสวัสดิ
การดานการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให

ตัวอยางบุคคลท่ีมีสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลจาก
รัฐ เชน

1.    ผูมีสิทธิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เชน ลูกจางที่
ทํางานในกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คน

ข้ึนไปยกเวน ลูกจางทํางานบาน หาบเร แผงลอย หรือ
ลูกจางของบุคคลธรรมดาที่ไมมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย

2.   ผูมีสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล เชน ขาราชการ ลูกจางประจําของสวนราชการ และ  
ครอบครัว

3.   ผูอยูในความคุมครองของหลักประกันสุขภาพอื่นที่รัฐจัด
ให เชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานหรือเจาหนาที่ในองคกรอิสระ ครู
โรงเรียนเอกชนในระบบ

ใครมีสิทธิไดบัตรทอง

ถามมาถามมา--เราตอบเราตอบ



          ผานป เกามาไมนาน จําไดหรือเปลาวาเรามีกิจกรรมอะไร ๆ ที่เราไดทํากันมาบาง ฉบับนี้เรามี
ประมวลภาพกิจกรรมงานสงทายปเกามาใหไดชมกัน รับรองวา เพียบ !

ทํ า บุ ญ ตั ก บ า ต ร
ขาวสารอาหารแห ง 
พระสงฆจํานวน 50 รูป 
บ ริ เวณ หน าแฟ ลต
พยาบาล

งานกีฬาสี

“สรางสัมพันธ”
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รั้วโรงพยาบาลรั้วโรงพยาบาล

งาน “ราตรีสีฟา”



รั้วโรงพยาบาลรั้วโรงพยาบาล

หนวยผาตดัตาตอกระจกเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

โรงพยาบาลบานแพว ไดเขารวมโครงการพัฒนาระบบ
บริการผูปญหาดานสายตา อันเนื่องมาจากเลนสตา ในระบบหลัก
ประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) และไดรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ใหบริการผูปวย โดยการออกหนวยผาตัดตาตอกระจก
เคล่ือนที่ทั่วประเทศไทย

โรงพยาบาลบานแพว  
ออกหนวยผาตัดตา  
รวม 34 จังหวดั
จาก 76 จังหวัด

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 โรงพยาบาลบานแพว รวมกับ สถานี
โทรทัศน TITV บริจาคเสื้อกันหนาว เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 
จ.เชียงราย
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Pharmacy  RoomPharmacy  Room
ภญ.ลิ้นจ่ี  อุนเมือง

รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

กินยาสม่ําเสมอกินยาสม่ําเสมอ......ดีอยางไรดีอยางไร??
ใครใคร ๆๆ ก็คงเคยทิ้งยาที่ไดรับมาจากการไปหาหมอที่คลินิก หรือโรงพยาบาลกอนที่จะ

หมด สาเหตุหลักก็คงมาจากการที่อาการเจ็บปวยทุเลาลง จนไมเห็นความสําคัญอันใดที่จะกินยาตอไปอีก

อยาคิดวาแคทิ้ งยาไปแลวจะไมมีผลอะไร เพราะ
ผศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศกูล และ รศ.ดร. อรสา พันธภักดี
ภาควิชาพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร รพ.รามาธิบดี ได
นําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึ่งจัดขึ้นในชวงวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2548 ที่
อิมแพค เมืองทองธานีวา การรับประทานยาอยางสม่ําเสมอ
และการปฏิบัติตนของผูปวยอยางถูกตองตามแผนการรักษา
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
รักษาไดมากขึ้น

เพราะมีการศึกษาพบวาผูปวยดวยโรคเรื้อรัง เชน
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด และเอดสจํานวนมากมี
ปญหาไมสามารถรับประทานยาไดอยางสม่ําเสมอ ทําใหผูปวย
เกิดภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรังที่เปนอยูและมีคุณภาพชีวิต
ลดลง และยังทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐศาสตรสาธารณสุข
เพราะทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรทางดานสุขภาพอีกดวย

การรับประทานยาไมสม่ําเสมอหรือไมตอเน่ือง
แบงออกเปน 3 ประเภท คอื

1. การรับประทานยาไมถูกขนาด วิธี หรือเวลา
ตามแผนการรักษา

2. การหยุดรับประทานยากอนกําหนด หรือหยุด
รักษา

3. การปรับเพ่ิมหรือลดขนาดยาดวยตนเอง การไม
รับประทานยาบางมื้อหรือรับประทานยามื้อใกลกัน
หรือหางกันมากเกินไป

      สําหรับผูปวยโรคเรื้อรัง เชน โรคหลอดเลือดและหัวใจ
หากผูปวยสามารถรับประทานยาสม่ําเสมอไดอยางสมบูรณ
แบบ ผูปวยจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซอนนอยลง
และมีความเสี่ยงในการเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
นอยลงเชนกัน การสงเสริมใหผูปวยรับประทานยาสม่ําเสมอ
จึงชวยลดตนทุนในการดูรักษาในภาพรวมดวย

It cornerIt corner
คําแนะนําการใชงาน handy drive อยางไรใหปลอดภัยจากไวรัส

By .. นาย hub
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          เนื่องจากพวกอุปกรณประเภท Media ตางๆไดเปนพาหะสําคัญในการนําพาไวรัสมาติดเครื่องของเราจึงขอเสนอแนะวิธี
ปองกันและตรวจสอบ ไวรัสที่แฝงมากับอุปกรณ ดังนี้

3. ควรเก็บไฟลไวใน Folder เม่ือเวลาติดไวรัส
ไฟลไวรัสจะไดไมมาปนกับงานของเราทําให
สังเกตไดงาย

4. กรณี file หรือ folder หายไมแสดงใน Handy 
drive ใหทําการ Show hidden โดยเขาไปที่ My 
Computer > Tools > Folder Option >View > 
Show hidden files and folders หลั งจ ากนั้ น
คลิกขวา Open Handy drive จะปรากฎ folder 
ข้ึนมาแตลักษณะสีจาง ๆ ใหทําการคลิกขวา
แลวเลือก Properties เอาเครื่องหมายถูกที่
hidden ออก

1. อยา! เปดไดรฟโดยการ Double Click 
ให ท าน Click ขวา Open แทน เพราะ
ไวรัสจะทํางานทันทีเม่ือถูก Double Click

2.เม่ือทาน Click ขวา Open แลวใหสังเกต
วาบรรทัดแรกของเมนูใช Open หรือไมถา
ไม ใช Open ใหสงสัยไวกอนวา Handy 
Drive ของทานติดไวรัส



คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ บริจาคเงินสดจํานวน 2,000,000 บาท 
วันที่ 1 ธันวาคม 2550 เพื่อสบทบทุนสรางอาคารผูปวย

คุณไสว  วรรณรังษี และครอบครัว บริจาคเงินสด จํานวน 
250,000 บาท วันที่ 5 ธันวาคม 2550 เพื่อสบทบทุนสรางอาคารผูปวย

นามผูบริจาค ประจําเดือนธันวาคม 2550 จํานวนเงิน
คุณละมูล  ลือสุขประเสริฐ 2,000,000.00
นายไสว  วรรณรังษี และครอบครัว 250,000.00
คุณวันชัย - คุณอุไรลักษณ  แสงสุข 100,000.00
คุณฉวีวรรณ  จันทนกุมมะ 53,500.00
คุณฐิติพร  จิระวิทยาบุญ 24,000.00
คุณมนัสชัย  ยุวรรณศิริ 12,000.00
นางมนัสชนก  ยุวรรณศิริ 12,000.00
นางจําปา  อวมประทุม 12,000.00
นายชูชาติ  มานะกิจและบุตรธิดา 12,000.00
นส.บุญประคอง  สมุทโมรี 12,000.00
คุณแมยิ้ม พยัคฆ 10,000.00
ครอบครัวมคุณมยุรี  แซตั้ง 10,000.00
คุณกนกวรรณ  ชัยกุลเสรีวัฒน 10,000.00
คุณชัชวาล  ชัยกุลเสรีวัฒน 10,000.00
คุณปรียุทธ  แสวงศิลป 5,000.00
นายวินัย  แซกอ 4,000.00
คุณพอใจ  แทนนิล และครอบครัว 3,000.00
ครอบครัวคุณพอทองคํา  เกรียงสมุทร 3,000.00
คุณจุไร  ทองสวัสดิ์ 2,500.00
คุณเง็ก  เสริมประสาทกุล 2,000.00
นส.พเยาว  ทรัพยศิริ 2,000.00
คุณเท่ียง - คุณลําจวน  เกตุแกว 2,000.00
นายวิเชียร  เบ้ียวบังเกิด 2,000.00
ครอบครัวคุณกิมหงษ  แหยมโต 2,000.00
อุบาสิกาหร่ัง  อาษา 1,000.00
นางทองพลู  สมไพบูลย 1,000.00
ครอบครัวมนตรี  แกวตัด 1,000.00
นส.สุมาลี  มั่นฤกษ 1,000.00
ดช.ณัฐธวัช  อินทรพันธ 1,000.00
นายธนวัฒน  ลีฬาหาศิลป 500.00
นส.สําเภา  จูงใจ 500.00
นางสมบุญ  ธนิกกุล 500.00
คุณวิเชียร  พงษธีระ 400.00

ผูมีอุปการะคุณผูมีอุปการะคุณ

พากินพากิน--พาเที่ยว พาเที่ยว ByBy……..นายตะลอนนายตะลอน

ประวัติอําเภอบานแพว เดิมเปนชุมชนเล็ก ลอมรอบดวยปาทึบ อุดม
ไปดวยสัตวปามากมาย ตอมาราษฎรเขตจังหวัดนครปฐมเขามาหาของ
ปา ตัดฟน ถางปา และลาสัตวตาง ๆ แตเนื่องจากพื้นท่ีรกทึบจึงมักหลง
ทางกันเนือง ๆ จึงไดกําหนดสถานที่นัดหมาย สังเกตงาย ๆ โดยทําเปนธง
ปกไวในท่ีโลงแจง ปลายธงผูกผาเปนเครื่องหมายสังเกต เมื่อมีคนอพยพ
เขามาอยูมากขึ้น จึงเรียกขานเปนท่ีเขาใจกันวา “ หมูบานแพว” ตอมาสมัย
รัชกาลที่ 4 ป พ.ศ.2409 มีการขุดคลองเชื่อมแมน้ําทาจีนกับแมน้ําแม
กลอง เริ่มตนจากตําบลบางยาง อําเภอกระทุมแบน ไปจรดแมน้ําแมกลอง
(บางนกแขวก) เปนระยะทาง 840 เสน กวาง 6 วา ลึก 6 ศอก ชื่อวา” คลอง
ดําเนินสะดวก” แบงระยะทางเปนหลัก แตละหลักหางกัน 4 กิโลเมตร มี
ดวยกัน 8 หลัก เปนเสาหินปกไวริมคลองดานทิศใต เปนเครื่องหมาย
บอกระยะทางเปนอักษรเลขไทย จีน โรมั และ อารบิค คลองดําเนินสะดวก

ตัดผานคลองแพว ทําใหผูคนอพยพตั้งบานเรือนริมคลอง เพื่อสะดวกตอการ
คมนาคม เปนชุมชนหนาแนนจนยกฐานะเปนตําบล ขึ้นกับอําเภอบานบอ จังหวัด
สมุทรสาคร เมื่อป พ.ศ.2450 ตอมาทางราชการไดเปลี่ยนแปลงยกฐานะ
ตําบลบานแพว เปนอําเภอบานแพว โดยรวบรวมตําบลหนองสองหอง, เจ็ดริ้ว
, คลองตัน(อําเภอสามพราน) , ตําบลสวนสม(อําเภอกระทุมแบน) , ตําบลโรง
เข(อําเภอบานบอ) ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อป พ.ศ.2468 โดยมีนายแจง
สกุลวงษ เปนนายอําเภอคนแรกของอําเภอบานแพว
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ย้ิมวันละนิด ชีวิตสดใสย้ิมวันละนิด ชีวิตสดใส

เมื่อตี๋ใหญกับตี๋ใหญกวา สองสหายมาเจอกัน ก็เปดประเด็นคุยกันทันที
ตี๋ใหญ :  เฮย ตี๋ใหญกวา นายวาเอาชางใสในตูเย็น มีก่ีข้ันตอน?
ตี๋ใหญกวา :  ไมรูซิ บานไมมีชาง

    ตี๋ใหญ : มี 3 ข้ันตอน คือ เปดตูเย็น เอาชางใสเขาไป และปดตูเย็น 
(ถามตอ) แลวถาจะเอายีราฟใสตูเย็นละ มีก่ีข้ันตอน

ตี๋ใหญกวา : งาย ๆ ก็มี 3 ข้ันตอน เปดตูเย็น เอายีราฟใสเขาไป และปดตู   
                                      เย็น เหมือนเมื่อก้ีไง
ตี๋ใหญ : ผิด มีสี่ข้ันตอนตะหาก คือ เปดตูเย็น เอาชางตัวเมื่อก้ีออก เอายีราฟ            

                                     ใส และปดตูเย็น (ถามตอ) แลวถาเอาเตามาวิ่งแขงกับยีราฟละ ใครจะชนะ
ตี๋ใหญกวา :  ถามมาได มันก็ตองยีราฟ ชนะอยูแลวซิ
ตี๋ใหญ :  ผดิ เตาชนะตะหาก เพราะยีราฟตัวเมื่อก้ียังอยูในตูเย็นอยู

                                       เลย ฮา ฮา ฮา
ตี๋หญกวา :  ?   

ทานที่เกิดวันที่ ทานที่เกิดวันที่ 11
ดวงดาวประจําวันเกิด : ดาวอาทิตยเปนดาวประจําดวงชะตา อันหมายถึง แสงสวาง
และพลังแหงความทาทายที่ไมเคยพายแพ เปรียบดังความหมายของคําคํานี้
" Trailblazer - นักบุกเบิกผูไมเคยหยุดนิ่ง "ก็จะเปนความหมายที่ชัดเจนมาก 
ที่สุด
อุปนิสัย:
บุ ค ลิกภ ายน อกขอ งคุณ ดู มีพ ลั ง เต็ ม ไปด วยค วาม เชื่ อ ม่ั น อย างแ รง
บุคลิกภายในก็เต็มไปดวยพลังแหงศรัทธาในตนเอง ( โอย … จะเชื่อม่ันอะไร
ขนาดนั้น) ดวยเหตุนี้ จึงทําใหคุณมักไมคอยชอบทําตามใคร คุณกลาที่จะเปน
ตัวของตัวเองอยางแทจริง และถึงแมดูภายนอกคุณอาจจะเหมือนใคร ๆ แตเม่ือไร
ก็ตามที่มีเหตุการณที่คุณตองรับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เทานั้นเอง ความเปนผู
นําของคุณจะปรากฏออกมาทันที คุณมีอํานาจจิตที่สามารถชักจูงใหผูอื่นทําตาม
คุณได และสุดทาย ความแนวแนอยางหาตัวจับยาก คือขอดีที่เดนที่สุดของคุณ
อาชีพที่เหมาะสม :
คุณเหมาะสมกับทุกอาชีพที่ตองใชความคิดสรางสรรค ประเภทนักประดิษฐดีไซ
เนอร ครีเอทีฟหรืออยางประเภทนักบิน ผูกํากับฯที่ปรึกษาทางธุรกิจนักขาย
ศิลปนงานในตําแหนงหัวหนาหรือผูบริหารระดับสูง

ทาํนายดวงชะตาทาํนายดวงชะตา : : วันเกิดจากดวงดาววันเกิดจากดวงดาว

ปญหาปญหา ? ? อะไรเอยอะไรเอย

ซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สุด

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

ตอบ..................................

รวมสนุกตอบคําถามชิงรางวัลสงมาที่...
ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

198 หมู 1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
หมดเขตการสงคําตอบ วันที่ 15 กมุภาพันธ 2551


