


บก.ขอคุย...
สวัสดีครับ ทานผูอานที่รักทุกทานก็กลับมาพบกันอีกครั้ง

นะครับ ชวงนี้การเมืองรอนแรงขึ้นทุกขณะ  ก็ขอใหเขาใจกัน
เร็วๆ อยาทะเลาะกัน เปนคนไทยดวยกัน รักกันมากๆนะครับ 

สวนเนื้อหาสานใจฉบับนี้ ยังคงรอนแรงและเขมขน ไมแพ
กัน ไมวาจะเปนรูทันโรคที่นําเสนอเก่ียวกับอาการที่ปวดที่เราควร
รูจัก รูจักและเขาวัยทองตอนจบ เรื่องราวนารูเก่ียวกับฟน และ
อีกหลาย ๆ เรื่อง 

กอนจากกันขอใหคนไทยทุกคนรวมใจสามัคคี เหมือนช่ือ
หนังสือของเรา (สานใจ) ประเทศชาติจะไดสงบสุข เปนปกแผน 
นะครับพ่ี นอง...

คณะที่ปรึกษา...
นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ
อาจารยวรวฒุิ  บุญเพ็ญ
คุณชุติมา  เนินหาด
คุณพรทิพา  แสงเรืองรอง
บรรณาธิการ...
นายแพทยศักด์ินันท  พาณิชยพงศพัฒน
กองบรรณาธิการ...
คุณกมลชนก  ปานเจริญ
คุณสุวีณา  ธนพันธคง
คุณรวีวรรณ  โพธ์ิทอง
ออกแบบศลิป...
คุณปยะนุช  ชูชวย
คุณศุภวลี  ช่ืนชูวงศ (ออกแบบปก)

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

23 ตุลาคม ของทุกป
วันปยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป เปนวันคลายวันสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) พระองคทรงเปนที่รัก
ใครอยางลนเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ พระองคจึงไดรับ
การถวายพระราชสมัญญานามวา “สมเด็จพระปยมหาราช” ซึ่งมีความหมายวา
“พระมหากษัตริยที่ทรงเปนที่รักย่ิงของปวงชน” ดวยความสํานึกในพระมหากรุณา
ธิคุณ รัฐบาลจึงไดประกาศใหวันที่ 23 ตุลาคม เปน “วันปยมหาราช” ทุกปจะมีการ
วางพวงมาลาดอกไมที่พระบรมรูปทรงมา เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค

ความเปนมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระนามเดิมวา สมเด็จเจาฟา

จุฬาลงกรณ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เปนโอรสองคที่ 4 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระนางเจาฟารําเพยภมราภิรมย
(สมเด็จพระเทพศีรินทรา พระบรมราชินี)เม่ือพระชนมายุได 9 พรรษา ทรงไดรับ
สถาปนาข้ึนเปน กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรลังกาศ ตอมาเม่ือพระชนมายุได 13 พรรษา
ทรงไดรับสถาปนาขึ้นเปน กรมขุนพินิตประชานาถ พระองคไดเสด็จสูสวรรคตของ
คืนวันที่ 22 พ.ศ.2453 รวมพระชนมายุ 57 พรรษา ทรงเสวยราชยรวม 42 ป

พระราชกรณยีกจิ
- เลิกทาส - ดานการปกครอง 

- การสาธารณูปโภค -  การศึกษา

-  การปกปองประเทศ  -  การเสด็จประพาสตางประเทศ

กจิกรรมในวันปยมหาราช
- วางพวงมาลา หรือพุมดอกไมถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ หรือจัด

โตะหมูบูชา ประดับจุดพระบรมรูปหลอหรือพระบรมฉายาลักษณ ใหหองประชุม
หรือสถานที่เหมาะสม ทําพิธีถวายราชสักการะ

- จัดนิทรรศการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ

- จัดสัมมนาทางวิชาการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและ
ความสําคัญของวันปยมหาราช

- ทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศเปนพระราชกุศล

- ฯลฯ
ท่ีมา : http://www.cet-media.com/detail.php?mode=Knowledge&pid=161



เคล็ดลับนารู... ปสสาวะบอย ๆ ไมดีแน

Pharmacy  Roomโดย ภญ.ล้ินจ่ี  อุนเมือง : ผูจัดการฝายเภสัชกรรม

“ รกไหน ๆ...ก็เสี่ยงภัยทั้งนั้น ”ตอน 2
คราวนี้มาดูที่ตัวผลิตภัณฑกันบาง ฉลากภาษาไทยยอมแสดง 

ขอมูลสรรพคุณตาง ๆ ที่ทางผูขายภาคภูมิใจอยากบอกใหผูบริโภครูอยู
แลว ( แนนอนวาไมตองขออนุญาตจาก อย. )  ประกอบกับมีอิสระเสรีที่
จะสรรคสรางภาพ และขอความตางๆไดเต็มที่เรื่องนี้ไมวากัน เม่ือมีดีก็
ตองอวด แตที่สําคัญอยาหลอกลวง ตองมีหลักฐานเอกสารพรอมพิสูจน
วาสรรพคุณที่แสดงน้ันเปนจริง และตองแสดงขอความอันจําเปนที่ผู
บริโภคควรรูอยางครบถวน ไดแก ช่ือ ประเภทเครื่องสําอาง สวน
ประกอบสําคัญ วิธีใช วันเดือนปที่ผลิต ช่ือและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูนํา
เขา (ถาเปนสินคานําเขา ตองแจงประเทศผูผลิตดวยวา ผลิตมาจากไหน
จีน ญี่ปุน ฝรั่งเศส ......  หรือวาอเมริกา)  รวมทั้งปริมาณสุทธิดวย
          ประเด็นของสวนประกอบสําคัญนั้นเครื่องสําอางแตละรายการ
อาจประกอบดวยสารมากมายหลายชนิด ( อาจจะมากถึง 20 – 30 ชนิดก็
ได ) ซึ่งก็แลวแตผูขายวาจะเห็นสารไหนสําคัญ อยางเชน ผลิตภัณฑขวด
เล็กจิ๋ว บรรจุนํ้ายาใสแจว ในสูตรแจงวามีนํ้า 85 %   มีสารสกัดจากรก
5%   สวนที่เหลือเปนสารแตกล่ิน แตงสี สารกันเสีย และสารเพิ่มความ
คงตัว ที่ฉลากอาจบอกวามีสวนประกอบสําคัญเพียงอยางเดียว คือสาร
สกัดจากรกก็ได ถาผูขายเห็นวาตัวเอก ที่เปนแคตัวประกอบเทาน้ันไม
สําคัญสักเทาไหร

เม่ือเรารูแลววาผลิตภัณฑน้ีที่ฉลากบอกวามีสารสกัดจากรก แลวเกิด
อยากรูวารกที่วาน้ีมันรกเด็กหรือรกแกะกันแน ถาอยากรูก็ตองถามผูขาย
แหละคะ เพราะรายละเอียดแบบนี้ไมมีใครรูดีเทาเจาของสินคาถาเขาบอกวา
เปนรกเด็กก็ตองนึกตอวาเด็กที่ไหนกันละนี่ ประเทศนั้นเขามีสาธารณสุขดี
ไหมหนอ ทารก (เจาของรก)  ปวยเปนไขรายแรงมาหรือเปลา ตอนเอารกเด็ก
มาสกัดน้ี เขามีวิธีการมั่นใจไดแคไหนนะ วาไดสกัดเอาแตสวนดีๆมี
ประโยชนออกมา เช้ือโรครายไวรัส จะตับอักเสบ หรือ HIV ก็ไมอยากไดทั้ง
น้ันแหละ หรือวาถาเปนรกแกะจะแถมเชื้อโรควัวบามาดวยหรือเปลา..... นา
กลุมใจจริงคิดมากไปหรือเปลาน่ี

วาแลวมาดูกันบางวาบานเมืองอื่นเขากํากับดูแลเครื่องสําอางกลุมน้ีกัน
อยางไร เมื่อรกเด็กในเคร่ืองสําอาง ทางสหรัฐอเมริกายังไมมีขอกําหนดใด
เปนการเฉพาะ แตถาผูบริโภคไดรับความเสียหาย แลวละก็ฟองกันเอง
(ทนายรวย)  มาทางฝงสหภาพยุโรปบาง ในบัญชีสารหามใชในเครื่องสําอาง
EUCOUNCIL DIRECTIVE 76/768/EEC Annex ll List of substances 
which must not form part of the composition of cosmetic products
ลําดับที่ 416 กําหนดให Cell , tissues  or  products of  human origin  
จัดเปนวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง นั้นก็แสดงวา
เครื่องสําอางผสมสารสกัดจากรกเด็ก หามวางขาย สหภาพยุโรปแลว
ประจวบกับประเทศไทยไดลงนามในขอตกลงที่จะปรับกฎระเบียบดาน   
เครื่องสําอางใหสอดคลอง

ปสสาวะบอยๆคงไมดีแน  ไหนจะนารําคาญบางทีอาจมีโรคบางอยางแอบแฝงอยูฉะนั้น
เราหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกันสักนิดจะดีกวา

คุณเคยสังเกตการถายปสสาวะของตัวคุณเองหรือไม? โดยปกติ ในตอนกลางวันคนเราจะ
ถายปสสาวะประมาณ 3-5 ครั้ง สวนตอนกลางคืน 0-1 ครั้ง อยางไรก็ตาม หากมีความผิดปกติใน
การถายปสสาวะนั่นคือ ถายปสสาวะบอย เห็นทีจะนิ่งนอนใจไมไดเสียแลว

          การถายปสสาวะบอยครั้งกวาปกติเปนส่ิงที่ไมควรมองขาม เพราะอาจเปนสัญญาณบง
บอกวาระบบทางเดินปสสาวะของคุณกําลังมีปญหาบางประการ การถายปสสาวะบอยควรคํานึงถึง
การระคายเคืองและไวตอความรูสึกของกระเพาะปสสาวะซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดัง
ตอไปนี้

       การที่ความจุของกระเพาะปสสาวะลดลงซึ่งมีไดหลายสาเหตุ เชน มีกอนน่ิวขนาดใหญ เน้ือ
งอก การติดเช้ือเรื้อรัง หรือ การที่เสนประสาทที่มาเล้ียงกระเพาะปสสาวะพิการทําใหกระเพาะ
ปสสาวะหดรัดตัวตลอดเวลา

          มีการอักเสบหรือระคายเคืองบริเวณชั้นเย่ือบุ และ ชั้นใตเย่ือบุ รวมถึงกลามเน้ือของ
กระเพาะปสสาวะ ซึ่งการระคายเคืองจะสงผลใหประสาทไวตอความรูสึกทําใหกระเพาะปสสาวะหด
รัดตัว และยังสงผลใหความยืดหยุนของกระเพาะปสสาวะเสียไปทําใหถายปสสาวะบอย สาเหตุที่
ทําใหกระเพาะปสสาวะระคายเคืองสวนใหญเกิดจากการมีกอนน่ิว หรือ มีการติดเช้ือน่ันเอง สานใจ 3

          การที่ ไตขับน้ํ าปสสาวะออกมามาก ทําให
ปริมาณน้ําปสสาวะในกระเพาะปสสาวะเพ่ิมข้ึนอยาง
รวดเร็วจึงทําใหถายปสสาวะบอยได ปสสาวะจํานวน
มากที่ไตขับออกมาอาจเกิดข้ึนช่ัวคราวเนื่องจากการดื่ม
นํ้ามาก แตในบางรายอาจเกิดข้ึนเปนเวลานาน เชน ใน 
ผูปวยที่เปนโรคเบาหวาน หรือไดรับยาขับปสสาวะ



คนดีขององคกร…
ประจําเดือนกันยายน 2551

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอรามฟ.ฟนสะอาดจัง....
ขนาดฟนน้ํานมจะโตอีกไหมหลังฟนขึ้น?

        ฟนนํ้านมเม่ือข้ึนมาในชองปากแลว ขนาดของตัวฟนจะคงที่ไมขยาย
เพ่ิมข้ึนจากเดิมแตกระบวนการสะสมแรธาตุของตัวฟนยังไมสมบูรณ จะมี
ตอเน่ืองอีกระยะหนึ่ง ผลึกของฟนที่ข้ึนมาไดระยะหนึ่งจึงแข็งมากกวาฟนที่
ข้ึนใหมๆโดยมีขนาดตัวฟนเทาเดิมสวนรากฟนในฟนที่ข้ึนใหมๆ ยังมีขนาด
ยาวไมเต็มที่ จะมีการเติบโตเพิ่มความยาวอีกระยะหนึ่ง ซึ่งฟนนํ้านมแตละซี่ 
จะมีระยะเวลาการสรางรากฟน ใหสมบูรณหลังจากฟนข้ึนแลว ตั้งแต 
10-23 เดือน ฟนหนาบนซี่กลาง ข้ึนมาในชองปากเมื่ออายุประมาณ      
7.5 เดือน สวนรากฟนจะสรางสมบูรณเม่ือเด็กอายุประมาณ 1.5 ป ฟน
เข้ียวลางจะมีชวงเวลาการสรางรากใหสมบูรณมากที่สุด คือ 23 เดือนหลัง
จากที่ฟนข้ึนในชองปาก

ฟนน้ํานมของเด็กเริ่มขึน้เมื่อไร?

       เด็กอายุไดประมาณ 6 เดือน ฟนนํ้านมซ่ีแรกจะเริ่มข้ึน โดยทั่วไปมัก
ข้ึนพรอมกัน 2 ซี่ คือ ฟนซี่หนาลางที่อยูก่ึงกลางของขากรรไกรลาง มีเด็ก
บางคนที่ฟนอาจจะขึ้นเร็วหรือชากวาน้ีไดบาง ฟนนํ้านมจะทยอยขึ้นมาจบ
ครบ 20 ซี่ เม่ือเด็กอายุได 2-3 ป โดยฟนนํ้านมแตละซี่จะมีอายุการข้ึนที่
แตกตางกัน

จํานวนฟนน้ํานมเทากันทุกคนไหม?
          จํานวนฟนนํ้านมของเด็กโดยทั่วไปมี 20 ซี่ และเกิดผิดปกติได
ไมบอยนัก เชน เด็กบางคนมีฟนเกิน เด็กบางคนมีฟนไมครบ หรือเปนฟน
แฝด คือฟน 2 ซี่เช่ือมติดกัน มักเกิดกับฟนหนา ลักษณะที่กลาวนี้ไมกอ
ใหเกิดอันตรายใดๆจงึไมมีการแนะนําใหรักษา

สานใจ 4

คุณกนกวรรณ  โตนดทอง
เจาหนาที่ประชาสมัพันธ งานประชาสัมพันธและ Call Center

ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“อธัยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ กระตอืรอืรนในการทํางาน”



โดย...แพทยหญิงดวงทิพย สิงหาคุณ : สูตินรีแพทย แผนกสูติ-นรีเวชกรรมรูจักและเขาใจวัยทอง (2)
การปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีในวัยทอง
1. การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง
รับประทานถูกตอง

รับประทานอาหารครบ 5 หมู ลดอาหารมันและอาหารหวาน เลือกรับประทาน
อาหารที่มีแคลเซี่ยมสูง เพ่ิมกากใย โดยเพ่ิมการรับประทานอาหารผัก-ผลไม ถ่ัวเมล็ด
แหง
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ
          การออกกําลังกายที่เหมาะสมสําหรับผูหญิงวัยทองควรเปนการออกกําลังกาย ที่
เปนแอโรบิก เพ่ือประโยชนตอหัวใจและหลอดเลือดและควรเปนการออกกําลังกายที่มี
การรับน้ําหนักเพ่ือเสริมสรางกระดูก ไดแก การวิ่งเหยาะๆการเดินเร็ว การเตนรํา และ
การเตนแอโรบิกชนิดพิเศษ  สําหรับผูหญิงวัยทอง ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอครั้งละไม
ต่ํากวา 30 นาที สัปดาหละไมต่ํากวา 3 ครั้ง การออกกําลังกายสมํ่าเสมอยังมีประโยชน
อ่ืนๆอีก คือชวยใหรางกายแข็งแรง คลายความเครียด กลามเน้ือแข็งแรงทําใหนอนหลับ
ดี กระตุนการไหลเวียนของเลือด และชวยลดความดันไดระดับหนึ่งดวย
งดส่ิงอันตรายตอสุขภาพ

2. การดูแลสุขภาพ

          งด การสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เครื่องดื่มโซดา    
ตาง ๆ หลีกเล่ียง สารพิษ และสารกอมะเร็งตางๆ เชน ของหมักดอง อาหารยางเกรียม

อาการรอนวูบวาม
          สังเกตวาอะไรทําใหอาการรุนแรงขึ้น พยายามหลีกเล่ียงส่ิงนั้น เชน นํ้าชา กาแฟ 
เครื่องเทศ สวมเส้ือผาที่ใสสบาย เชน ผาฝาย ชุดหลวมๆ จัดที่อยูอาศัย และที่ทํางานให
โปรงสบาย ไมตองอายที่จะใชพัด แมแตพัดลมเล็กๆ พกติดตัว การออกกําลังกาย
สมํ่าเสมอก็ชวยไดมาก ถาทําอยางไรก็ไมทุเลาควรปรึกษาแพทย
อาการนอนไมหลับ
          พยายามนอนใหตรงเวลา ไมรับประทานอาหารมากเกินไปในมื้อเย็น เลือก
รับประทานอาหารที่ยอยงาย งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เครื่องดื่มคาเฟอีนตางๆ 
พยายามไมใชยานอนหลับ และการออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปรึกษาแพทยถาไมดีข้ึน

อารมณแปรปรวน หงุดหงิด ซึมเศรา
          เขากลุมปรึกษากับเพ่ือนหรือญาติสนิทรุนราวคราวเดียวกัน แลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน หากิจกรรมยามวางที่เหมาะสมไมปลอยใหตัวเอง
อยูวางๆนานๆและพยายามมองโลกในแงดีและใหอภัยเสมอ
ตรวจรางกายตนเอง

       ช่ังน้ําหนักตัว วัดรอบเอว รอบสะโพก ใหสมํ่าเสมอ สังเกตการณเปล่ียนแปลงของรางกายตนเอง อาจสํารวจรางกายขณะอาบน้ํา ผูหญิงสามารถตรวจดู
อวัยวะของตนเองดวยกระจกเงาไดทุกสวน และควรรูจักการตรวจเตานมดวยตนเอง
พบแพทยเพ่ือตรวจสุขภาพ
          ควรไปพบแพทยปละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจเตานม ตรวจภายใน  ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจระดับไขมันในเลือด และตรวจอื่น ๆ
ถาจําเปน เพ่ือปองกันภาวะอันตรายตางๆและทําใหตรวจพบโรคที่เกิดข้ึนตั้งแตระยะเริ่มเปน และแพทยสามารถใหการรักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้บางรายอาจ   
จําเปนตองรับฮอรโมนทดแทน และทานสามารถใชฮอรโมนทดแทนไดอยางปลอดภัยในการดูแลของแพทย

สานใจ 5



โดย คุณพรทิพา  แสงเรืองรอง :  พยาบาลวิชาชีพ หัวหนางานประชาสัมพันธและ Call Center

7 อาการปวด
ที่ไมควรมองขาม ...

ปวดศีรษะ...

อาการปวดศีรษะอยางรุนแรง หรือปวดสุด ๆ เทาที่เคยปวดมา
เลยแบบนี้ ตองพบแพทยครับ หากวาคุณเปนหวัดแลวปวดสุด ๆ มัน
อาจจะมีสาเหตุมาจากไซนัสก็ได หากไมเปนหวัด ก็อาจจะมีสาเหตุที่รุน
แรง เชน เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมองก็เปนได ซ่ึงบางครั้งตอง
อาศัยการซักประวัติ ตรวจรางกายที่ละเอียด หรือ ตองใชเคร่ืองมือ เชน
CT Scan เพื่อชวยการวินิจฉัยโรค

ปวดหนาอก...

อาการปวด หรือแนน อึดอัด บริเวณหนาอก คอ ขากรรไกร ไหล แขน หรือ ทอง
อาการปวดแถวนี้เปนไดจากหลายสาเหตุ โดยอาการปวดบริเวณหนาอกอาจจะเกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจ
ได แตควรระวังวา ภาวะที่เกิดจากหัวใจนั้น โดยทั่ว ๆ ไปจะแสดงออกมาในรูปของอาการแนน     
อึดอัด ไมสบาย สวนตําแหนงที่รูสึกไมสบายนั้น มักจะเปนสวนบนของหนาอก คอ ขากรรไกร ไหล
ซาย หรือแขน อาจมีอาการอ่ืนรวมดวย เชน เหงื่อออกทวมตัว จะเปนลม หนาดูซีด แบบนี้ตองรีบ
ไป รพ. โดยดวนเลย แตสําหรับอาการของผูหญิงนั้น จะดูยากกวาเพราะผูปวยมักจะคิดวาเปนอาการ
เก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร เชน ทองอืด แนน หรือรูสึกปนปวนในทอง มักไมคอยคิดวา ตนเอง
อาจมีโรคหัวใจ สวนใหญมักจะมีอาการเหนื่อยรวมดวย อีกทั้งโอกาสในการเปนโรคหัวใจจะเพิ่มข้ึน
มากในผูหญิงวัยทอง ดังนั้นคุณผูหญิงทั้งหลายตองระมัดระวังและอยาไปนิ่งนอนใจเพราะคิดวาอาการ
ดังกลาวเปนเพียงแคอาหารเปนพิษเทานั้น

ปวดหลัง...

          อาการปวดหลังสวนลางหรือ ระหวาง สบัก สวนใหญแลวเรามักจะคิดวาเปน
อาการของขออักเสบ กลามเนื้ออักเสบ แตก็สามารถจะเปนอยางอ่ืนไดอีก รวมทั้งโรค    
หัวใจ หรือ ปญหาเกี่ยวกับชองทอง ที่เปนอันตรายอีกอยางหนึ่งก็คือ Aortic Dissection 
คือเสนเลือดใหญที่ออกจากหัวใจมีการแยกชั้น ซ่ึงอาการปวดอาจจะเปนไปในลักษณะ
คอย ๆ ปวดเพิ่มข้ึน หรือ ปวดทันทีทันใดก็ได ผูที่มีความเสี่ยงมาก ก็คือ ผูที่มีโรคความ
ดันสูง ผูที่สูบบุหรี่ และเปนโรคเบาหวานโรคนี้อันตรายมากเชนเดียวกัน ตองรีบไป รพ. 
โดยดวน

ปวดทอง...

          อาการปวดทองอยางรุนแรง (Severe Abdominal Pain) ถาหากไสติ่งของคุณยังอยู
นั่นอาจจะเปนสาเหตุหนึ่ง แตสาเหตุของมันอาจจะเปนอยางอ่ืนอีกก็ไดเชน ถุงน้ําดีอักเสบ,       
ตับออนอักเสบ, กระเพาะทะลุ, ลําไสอุดตัน โดยแตละอยางมีลักษณะที่พอแยกไดดังนี้ ไสติ่ง
อักเสบ จะปวดทองดานขวาลาง ต่ํากวาระดับของสะดือ อาจมีหนาว หรือมีไข เบื่ออาหาร กินขาว
ไมลง, ตับออนอักเสบ จะปวดใตลิ้นป ราวไปหลัง ปวดมาก ๆ บางคนมีประวัติ ทานเหลา เบียร
มาเยอะ แตบางคนก็เกิดจากนิ่วจากถุงน้ําดีหลนมาอุด พวกนี้จะไมมีประวัติกินเครื่องดื่ม
Alcohol, กระเพาะอาหาร พวกนี้ก็จะปวดใตลิ้นป ราวไปหลังไดคลายๆ ตับออนอักเสบ แตถา
แคกระเพาะอักเสบอาการจะไมรุนแรงมาก ปวดเฉพาะลิ้นป ดานลาง ๆ จะไมปวด คนไขจะพอ
เดินได แตถากระเพาะอาหารทะลุ พวกนี้จะปวดลิ้นปรุนแรงมักปวดดานลางรวมดวยสวนใหญ
มักลางซาย แตบางทีก็ปวดทั่วทองเลย มักตองหามมา เดินไมไหว, ลําไสอุดตัน สวนใหญมัก
ปวดเปนพัก ๆ บีบ ๆ เหมือนอะไรวิ่งเปนลูก ๆ ในทอง มีอาการ ไมถาย ไมผายลม มักมีประวัติ
เคยผาตัดชองทอง ดังนั้นถาปวดทองรุนแรง ตองรีบพบแพทยเลย

รูทันโรค

... แลวพบกับอีก 3 อาการปวดที่ไมควรมองขามตอในฉบับหนานะคะ ...
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         พบกันอีกแลวนะคะกับโครงการสงเสริมสุขภาพใจผูปวยไตวายเรื้อรัง 
(รุนที่2) รุนสุดทายแลวรอบนี้ ผูปวยมาทัวรบานแพวของเราจํานวน 23 คน เริ่ม
ทัวรสุขภาพที่วัดชองลมไหวพระเอาฤกษเอาชัยกันกอนหลังจากนั้นไหวพระ 
ช่ือดังของบานแพวเรา วัดหลักส่ีราษฎรสโมสร ที่เคาเลาลือกันวาไมไดมาไหว
หลวงพอโตแสดงวามาไมถึงบานแพว ไดเวลาใกลเที่ยงนั่งเรือมาพักที่ชานนํ้าหนา
วัดใหมราษฎรนุกูล ทํากิจกรรมแนะนําตัวสรางความสัมพันธและมาทานขาวเท่ียง 
ตอดวยถวายสังฆทาน หลังจากนั้นแวะเยี่ยมชมวิธีการทํานํ้าสมุนไพรที่กลุมสตรี
เกษตรพัฒนา ที่น่ันมีนํ้าผลไมใหเลือกทานมากมายและยังชมการสาธิตทํานํ้าวาน
หางจระเขจากปาสมศรีอีก สุดทายกอนกลับบานทําบุญเล้ียงปลาที่วัดนางสาวกัน
อยางสนุกสนาน ทัวรสุขภาพรอบนี้ไดรอยย้ิมจากผูปวยอยางมาก ถึงแมจะมีเวลา
แค 1 วัน แตพวกเราก็ทําใหพวกเขามีความสุขได สุดทายน้ีก็ขอขอบคุณ ทาน    
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรมที่ใหการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการและ    
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)ที่ใหการสนับสนุนดาน
บุคลากร และสุดทายน้ีตองขอขอบคุณ คุณหมอปยะธิดา จึงสมาน ที่ติดตาม    
ดูแลผูปวยและใหความรูแกผูปวยเปนอยางดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวยคะ

โครงการสงเสริมสุขภาพใจผูปวยไตวายเรื้อรัง

ถามมา เราตอบ

          สิทธิ์บัตรทอง สามารถไปรักษาทางทันตกรรมไดโดยไมเสียคาใชจายใด ๆ       
ณ โรงพยาบาลของรัฐที่ระบุในบัตรทอง ดังตอไปนี้

สิทธิประโยชนบัตรประกันสุขภาพถวนหนา ทางทันตกรรม    
ป 2551

...ทีมพิทักษสิทธิ์

ท่ีมา : http://www.dentalcouncil.or.th/content/people/detail.php?id=158&type=6 สานใจ 7

- การอุดฟน

- การรักษาโรคปริทันต

- การถอนฟน

- การผาตัดฟนคุด, การผาตัดอ่ืน ๆ เก่ียวกับชองปากและ    
ขากรรไกร

- การเคลือบหลุมรองฟนในเด็กอายุไมเกิน 15 ป

- การรักษารากฟนนํ้านม

- การใสเครื่องมือปดชองเพดานโหว

- การใสฟนเทียมพลาสติกแบบถอดได ระยะเวลา 5 ป / ช้ิน



โครงการอบรมพฤติกรรมการบรกิารและบุคลิกภาพ

          เม่ือวันที่ 11, 16 และ 23 กันยายน 2551 งาน
บุคลากร โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดจัด 
“โครงการอบรมพฤติกรรมการบริการและ บุคลิกภาพ”  
แบงเปน 3 รุน โดย พันเอกหญิงอังคณา  สุเมธสิทธิกุล   
หัวหนาฝายฝกอบรมและประเมินผลศูนยบริหารงาน
ท รั พ ย าก รม นุ ษ ย  โร งพ ย าบ าล พ ร ะม งกุ ฎ เก ล า 
กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากร 

บําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา

มอบกระเชาดอกไมเพื่อแสดงความยินดีกับ   
รอยตํารวจเอกเฉลิม  อยูบํารุง...
          เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
บ านแพ ว นํ าโดย  วาที่ รอยตรีสมเจตน   เลิศไตรภพ  ประธาน      
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว และนายแพทยสุรพงษ  
บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว มอบกระเชาดอกไม
เพ่ือแสดงความยินดีกับ รอยตํารวจเอกเฉลิม  อยูบํารุง ในโอกาสที่ 
เขารับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ณ สํานักงาน     
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

          ตามที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดแจงความประสงคในการเปนเจาภาพ
บําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระนางเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา ทางสํานักพระราชวังได
จัดวันบําเพ็ญกุศลข้ึนในวันเสาร ที่ 6 กันยายน 2551 ซึ่งนําโดย

- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว 

- นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ พรอมทั้งคณะเจาหนาที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

- มูลนิธิโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

- สโมสรโรตารี่บานแพว

รั้วโรงพยาบาล...
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บทความของคุณวินทร เลียววาริ

“คนทํางาน”
          ผมเปนมนุษยเงินเดือนมานานรวมสามสิบป.. หาปในนั้นผมทํางานใน
ตางประเทศ ..เม่ือกลับมาเมืองไทย ผมพบเรื่องอัศจรรยอีกเรื่องหนึ่ง นั่นคือ
หลายคนมองการกาวเทาออกจากสํานักงานตรงเวลา "เปนเรื่องประหลาดที่สุด 
ในโลก" ผมรูความจริงภายหลังวา ... คนจํานวนมากไมยอมออกจากสํานักงาน
ตรงเวลา เพื่อแสดงใหเจานายเห็นวา ตนเองขยันขันแข็ง ย่ิงอยู ดึก ย่ิงเปน
พนักงานตัวอยาง เสียสละเพ่ือองคการ นายกยองชมเชย บอยครั้งมีผลถึงการได
รับโบนัสตอนทายป.. เน่ืองจากเจานายมักเห็นหนาเห็นตาใครคนนั้น หลังเวลา
เลิกงานแลวเสมอ

หากไมเคยทํางานในตางประเทศมากอน ผมอาจเขารวมวงไพบูลย
"มาสายกลับดึก" ดวย แตหลายปในชีวิตการทํางานในประเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการจัดการที่สุด..ทําใหเห็นคาเวลาทุกนาทีในชีวิต ผมกลับมองวาคนท่ีอยูดึก
เปนประจําคือพวกไรประสิทธิภาพ ไมสามารถทํางานใหเสร็จทันเวลา ..จึงตองอยู
ดึก ย่ิงทํางานมากช่ัวโมงยิ่งแสดงถึงการทํางานโดยไมมีการวางแผน ไมมอง   
ภาพรวม

ลองคิดดู การอยูดึกเพ่ือทํางานพิเศษหนึ่งคืนหมายถึงคาไฟฟาที่เพ่ิมข้ึน
เครื่องปรับอากาศทํางานมากข้ึน คาทะนุบํารุงสูงข้ึน ผลกระทบตอคนทํางานคือ
พักผอนนอยกวาที่ควรเปน ย่ิงอยู ดึกประสิทธิภาพของงานในวันถัดไปยิ่ง       
ตกต่ําลง

มือกระบี่ช้ันหนึ่งในแผนดินมองทวงทีของศัตรูอยางระวัง ตวัดกระบี่ในมือ
เพียงฉับเดียว ก็เขนฆาฝายตรงขาม มือกระบี่ช้ันรองตองประกระบี่ดังโครงเครง
นานนับช่ัวโมง ราวกับอยากบอกโลกวา ..ขาก็ใชกระบี่นะโวย โลกรับรู แต      
คมกระบี่ก็บิ่น ตองเสียเวลาลับกระบี่อีกหลายวัน

          งานดีอยางเดียวไมพอ ตองตรงเวลาดวย งานดีไมมีทางเกิดข้ึนตาม
ยถากรรม ..หรืออารมณข้ึนลง ไปจนถึงความหนาแนนรัดกุมของกฎเกณฑ
"ตอกบัตร" ปริมาณเวลาในการทํางานช้ินหนึ่ง ไมไดเปนสัดสวนกับคุณภาพของ
ผลงานเสมอไป บอยคร้ังเปนปฏิภาคกัน ..หลายครั้งงานท่ีใหเวลานอย กลับออก
มาดีกวางานที่ใหเวลามาก "คนเกงจริงไมเรื่องมาก คนฉลาดจริงไมมากเรื่อง
ทํางานเสร็จแลวก็เลิก! ไมตองรอเทวดาบนสวรรควิมานมารับรู" เพราะถึงเวลา
น้ันเทวดาก็กลับบานไปนานแลว.."

http://gotoknow.org/blog/chariyawadee/89494

งานพัฒนาคุณภาพ โดย จารี  ศรีพารัตน



เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

IT Corner By .. นาย Hub Tips : การใช Mouse อยางมีประสิทธิภาพ

Mouse เปนอุปกรณที่มีการซื้อใหมมากเปนอันดับตนๆ เพราะเปนอุปกรณที่ถูกใชงานหนักมากอยางหนึ่งของคอมพิวเตอร คนสวนใหญที่ซ้ือ
Mouse ไป สวนมากก็ใชงานเปนแคคลิก Mouse ลาก Mouse ธรรมดา สวนมากจะไมรูวา Mouse สามารถใชงานไดมากกวาน้ี ซ่ึงจะทําใหเราทํางานได
เร็วขึ้น ฉบับนี้ นาย Hub เลยมี Tips การใช Mouse อยางมีประสิทธิภาพ มาฝากกันไวลองใชกันครับ

1.  ถาเรา click ที่คําใดคําหนึ่งในหนา web สามครั้งติดตอกันอยางเร็ว จะมีคาเทากับการเลือกบรรทัด (line) แตถาเรา click สามครั้งอยางเร็วใน
งานพิมพของเรา จะเปนการเลือกทั้ง paragraph 

2.  มีผูใช Computer หลายคนไมทราบมากอนวา เราสามารถใช Scroll Wheel กับงานพิมพเอกสารทุกชนิด ตลอดจนงาน Spreadsheet ดวย

3.  กดปุม Ctrl และเลื่อน scroll wheel ลงมาเล็กนอย จะเปนการเพ่ิมขนาดของตัวอักษร แตถาเรากดปุม Ctrl และเลื่อน scroll wheel ข้ึนเล็กนอย
จะเปนการลดขนาดตัวอักษร วิธี น้ี ใช ได กับหน า web ตลอดจนงานเอกสารทุกชนิด วิธี น้ี เปนประโยชนมากสําหรับงาน presentation ครับ

4. Click scroll wheel บนหนา web หรือหรืองานเอกสารทุกชนิด เราก็จะสามารถเลื่อน Mouse ข้ึนลงไดตลอดทั้งหนา โดยไมตองใช scroll 
wheel และเมื่อ click scroll wheel อีกครั้ง Mouse ก็จะคืนสูสภาพการใชงานแบบเดิม

5.  สําหรับผูที่ใช browser ที่สามารถใชงาน tab ได เม่ือเรา click link โดย click ที่ scroll wheel จะเปนการหนา link ในหนา tab ใหม

คงไมงงนะครบั สําหรับ tips การใชเมาส ลองทําตามไปดวยก็จะเขาใจไดงาย ๆ เลยครับ

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

ลองแกงลําน้ําวาตอนบนและตอนกลาง จ.นาน

สวัสดีครับ…วันนี้นายตะลอนขอเอาใจครอบครัวที่ชอบความตื่นเตน ทาทาย เราใจ ดวยการพาไปลองแกงกันครับ
“นํ้าวาตอนบน” เปนชวงตนๆ ของลํานํ้าวา มีความยาวของลํานํ้าประมาณ 35 กม. ลักษณะทั่วไป ชวงแรก (จุดลง

เรือ) ลํานํ้าจะตื้น ไมกวางเทาใดนัก และกระแสน้ําไหลเชี่ยว พอผานพนเขตหมูบานไปจะมีแกง โขดหิน หินใตนํ้า ติดตอ
ยาวตลอด ทําใหลํานํ้าลึก แคบเปนชวงๆ มีความสูงชัน และคดเคี้ยว จึงทําใหกระแสน้ําไหลเชี่ยวกราก ส่ิงที่เพ่ิมความ
รุนแรง คือมีโขดหินขนาดใหญขวางสายน้ํา ทําใหเกิดกระแสน้ําไหลวนรุนแรง มีนํ้าตกเปนระยะๆ เบื้องลางมีกระแสน้ําวน
Hydro อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศเปนหุบเขา ปกคลุมดวยปาตนนํ้า จึงมีลําหวยนอยใหญมาสบกับลํานํ้าวาทั้งสองฟากฝง 
ทําให Line หรือ กระแสน้ําเปลี่ยนแปลงทุกป

“นํ้าวาตอนกลาง” เปนชวงกลางของลํานํ้าวา มีความยาวประมาณ 80 กม. จุดเริ่มตนจะอยู
บริเวณบานสบมาง-บานหวยลอม ในพ้ืนที่ของ อบต.ภูฟา ลักษณะทั่วไปจะมีแกง และวังน้ํานอย
ใหญสลับกันไปตลอดลํานํ้าวาที่ไหลผานหุบเขาโตรกเขา กําแพงผาหิน ผานผืนปาที่อุดมสมบูรณ 
สองฟากฝงเขียวชอุมไปดวยปาผลัดใบ และปาเบญจพรรณ เน่ืองจากลํานํ้ากวาง และลึก มีปริมาณ
นํ้ามาก กระแสน้ําจึงไหลเร็ว และแรง เม่ือผานโขดหินที่ขวางกั้น ทําใหเกิดคล่ืน และกระแสน้ําวน
รุนแรง บางแกงจะมีโขดหินที่แยกสายน้ําออกเปนหลายๆ สาย ทําใหกระแสน้ําปนปวนรุนแรง บาง
แกงเปนระดับน้ําตกประมาณ 1 เมตร  ใตนํ้ามีโขดหิน เกิดกระแสน้ําวนอยูดานลาง สามารถดูดเรือ
ใหติดได

เม่ือรวมเอา "นํ้าวาตอนบน" กับ "นํ้าวาตอนกลาง" เขาดวยกันจึงเปนที่สุดของสายน้ําสําหรับการ ลองแกงของเมืองไทย ดวย
ความยาวกวา 100 ก.ม. ตื่นเตน เราใจ สุดๆ กับการพายเรือยาง ผจญแกงหินกวารอยแกงตั้งแตระดับ 1 ถึง 5 ตามมาตรฐานสากล พรอม
สัมผัสกับธรรมชาติสองฝากฝง น้ําตกสายเล็ก ๆ ที่ไหลเลาะลดหลั่นลงมาตามหินผา พรรณไมนานาชนิด ตื่นตากับกําแพงหินรูปราง
แปลกตา ดื่มดํ่ากับบรรยากาศสานใจ 10



          บริจาคเพ่ือสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และเครื่องมือ
ทางการแพทย

ผูบรจิาค
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ประจําเดือนกันยายน 2551

สมาคมอนุเคราะหคลองเตยแหงประเทศไทย
บริจาคเงินสด เพ่ือซือ้เครื่องมืออุปกรณส่ือสาร

จํานวน 25,000 บาท เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2551

คุณวิชิต คุณยุพา
วาสนาพิตรานนท
บริจาคเงินสด 

เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึก
สมเด็จยาฯ ระยะที่ 2
จํานวน 20,000 บาท 
เม่ือวันท่ี 9 ก.ย. 2551

คุณแมอุทัย  รอดคลองตัน
บริจาคเงินสด 

เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึก
สมเด็จยาฯ ระยะที่ 2
จํานวน 20,000 บาท 
เม่ือวันท่ี 11 ก.ย. 2551

คุณช้ืน คุณพิศวง
กังรวมบุตร
บริจาคเงินสด 

เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึก
สมเด็จยาฯ ระยะที่ 2
จํานวน 20,000 บาท 
เม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 2551

ลําดับ นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 สมาคมอนุเคราะหคลองเตยแหงประเทศไทย 25,000.00
2 คุณวิชิต  วาสนาพิตรานนท 20,000.00
3 คุณแมอุทัย  รอดคลองตัน 20,000.00
4 นายช้ืน - นางพิศวง  กังรวมบุตร 20,000.00
5 บริษัท สหตลวาณิชย 1994 จํากัด 16,000.00
6 คุณพวงกนก  มณีฉาย 13,500.00
7 คุณพูนสุข  มหาวรการ 12,000.00
8 นางวิง  คชศิลาพรอมบุตรธิดา 12,000.00
9 คุณประเทือง  ฉิมมณี (ใหคุณลวน) 12,000.00
10 คุณประณต - คุณพเยาว และครอบครัวสวัสด์ิพิพัฒน 12,000.00
11 คุณสมศรี  พัดเย็น 12,000.00
12 คุณทองเปลว  ไทรพงษพันธ 12,000.00
13 คุณศักด์ิชัย  สิทธิญาโณ 12,000.00
14 คุณประเสริฐ  พูลปญญา 10,000.00
15 คุณนิดดา  สุขศรี 10,000.00
16 คุณจิราพร  วีระนพรัตน 10,000.00
17 คุณชัยชาญ  เดนประเสริฐ 10,000.00
18 นางกอมแกว  ต้ังอิทธิศักด์ิ และครอบครัว 10,000.00
19 นายคิม  ยงศรีปญญาฤทธ์ิ 10,000.00
20 นางยูเกียว  แซลิ้ม 10,000.00
21 ศูนยสุขภาพสายตากรุงเทพ 8,400.00
22 นางวรรณา - นายสุรพล  เอมสะอาด 5,000.00
23 คุณพัชรี  ศรีพิพัฒน 5,000.00
24 คุณจันทร  ธูปแพ 5,000.00
25 นายธีระ - คุณบุญชู  อุดม 5,000.00
26 คุณศิริ  ประสพไทย 5,000.00
27 คุณจริยา  แซกอ 4,000.00
28 นางจรรยา  อวมเผ่ือน และครอบครัว 4,000.00
29 คุณศักด์ิชัย  โงวิวัฒนชัย 4,000.00
30 คุณจรัสภรณ  เกียรติสมศรี 4,000.00
31 คุณยุพา  มณีโรจน 3,500.00
32 นายสําเริง  ชอยจินดา 3,000.00
33 คุณศิริพร  โชครัตนไพศาล 2,000.00
34 คุณกุยอวย  อมตะทรัพยศิริ 2,000.00
35 คุณสุรินทร  สิรวนิชย 2,000.00
36 คุณสมใจ  แซลิ้ว 2,000.00
37 นส.สุดาพร  อาภาธรนวกิจ 2,000.00
38 ชมรมรมณีนารถ 2,000.00
39 คุณเต่ียซิวกี่  แซกอ 2,000.00
40 คุณมาลัย  วีระกุล 2,000.00
41 คุณวันนี  เอกธรรมยุทธ 2,000.00
42 คุณอัมพร  พลนิยม 2,000.00
43 นางจําป  แกวผลึก 1,100.00
44 คุณมนชนก  งามเผือก 1,000.00
45 นส.มะลิวัลย  ต้ังสายันต และครอบครัว 1,000.00
46 คุณบุญชวย  จันทรรักษา 1,000.00
47 นางชิต  สัมพันธารักษ 1,000.00
48 คุณทองคํา  หอมวัฒนา 1,000.00
49 พระภิกษุชอ  กานคางพลู 1,000.00
50 คุณบุญชวย  จันทรปุก 500.00



กรณีรถเกง...
ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

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

ทายนิสยัจากเคกที่ชอบกิน...
บราวนี่เคก : เปนนักผจญภัย ชอบไอเดียใหม ๆ เปนนักตอสูและชอบชัยชนะ เปนคนมี
อารมณขัน แตหลายครั้งที่สรางมุขแปก แมจะมีแนวคิดแปลก ๆ ไปบาง แตก็เปนคนจงรัก
ภักดีไมแพใคร

เคกสตรอเบอรี่ : เปนคนนารัก อบอุน และโรแมนติก ชางเอาอกเอาใจและหวงใยคนอื่น แต
ใจออนงาย ๆ บางครั้งก็ใชอารมณมากเกินไป คนสวนใหญมักมองวาเปนคนข้ีหึงอีกดวย

เคกช็อคโกแลต : เปนคนเซ็กซี่ สรางสรรค อารมณรอนแรง และทะเยอทะยาน หลายคน
อาจมองดูเปนคนเย็นชา แตจริง ๆ แลวเปนคนซอนความอบอุนไวภายใน ชอบผจญภัย ไม
คอยพอใจกับอะไรที่เรียบ ๆ ธรรมดา จึงชอบที่จะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

เคกแครอท หรือ เคกอื่น ๆ ที่ทําจากผัก/ธัญพืช : เปนคนราเริง ชอบความสนุกสนาน    
ใคร ๆ ที่อยูดวยมักมีความสุข สนุกสนานไปดวย ไมคอยมีพิธีรีตรอง ไมตองมากความ
แถมยังใจดี เลยมีเพ่ือนมาก

เคกไอศกรีม : เปนนักกีฬาตัวยง ไมวาจะลงแขงจริง ๆ จัง ๆ หรือแคเปนแฟนกีฬาที่ติด
ตามดูอยางจริงจังก็ตาม จึงทําใหคอนขางแอคทีฟ เคารพตัวเองและยึดถือตัวเองเปนหลัก
จงึมักมีคนวาออกจากเรื่องมากเอาการอยูนะ ตองระวังดวย

รูอยางนี้แลว ก็ลองเอาไปทายนิสัยคนที่อยากรูกันได...

จีบกันใหม ๆ .....เปดประตูใหทุกครั้งเมื่อจะขึ้นจะลงจากรถ
พอนานไป.....ชวยตัวเองก็แลวกัน
สุดทาย......ปดประตเูบา ๆ ไมเปนหรอืไงอแีก

จีบกันใหม ๆ .....รถสะอาด
ปดกวาดเปนเงางามทุกวัน
พอนานไป.....อาทิตยนึงลางทีนึง
สุดทาย.......มองไมเห็นสีรถแลว
เม่ือไหรมันจะลางรถซะทีสกปรกจริง ๆ

จีบกันใหม ๆ .....รถเปนรอยนิดเดียวไมเปนไรหรอก
คุณเจ็บมากไหม
พอนานไป.....ใหประกันเขาจัดการกแ็ลวกัน                                                         
สุดทาย.....ขับรถยงัไงวะ ใหเปนรอยทั้งคัน โงจริง ๆ

จีบกันใหมๆ... พอนานไป... และสุดทาย (ตอนที่ 2)

จีบกันใหม ๆ ....เด๋ียวไปรบัทีบ่านนะ
พอนานไป.....ไปเจอที่งานแลวกัน เด๋ียวขากลับไปสง
สุดทาย......ไปคนเดียวไมเปนรึไง

สารคดี บทความ บทวิจารณ ความคิดเห็น และขอเขียนตาง ๆ ท่ีปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) 
ไมจําเปนตองเห็นดวย หรือรวมรับผิดชอบไมวากรณีใด
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