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ประเพณีลอยกระทงประเพณีลอยกระทง
(( ขึ้น ขึ้น 15 15 ค่ํา เดือน ค่ํา เดือน 1212 ))

วันลอยกระทง ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ประเพณีลอยกระทงมีมา
ตั้งแตสมัยสุโขทัยประมาณ 700 ปมาแลว

ประเพณีลอยกระทง ไดเขาสูประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเปนราชธานี
ประมาณ พ.ศ. 1800 ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ ผูเปนพระสนมเอกของ
พระรวงเจาวา "ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ขานอยไดกระทําโคมลอย คิดตกแตงใหงาม
ประหลาดกวาโคมสนมกํานัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกสรสีตาง ๆ มาประดับเปนรูป
กระมุทกลีบบานรับแสงจันทรใหญประมาณเทากงระแทะ ลวนแตพรรณดอกไม
ซอนสีสลับใหเปนลวดลาย..." เม่ือสมเด็จพระรวงเจาไดเสด็จฯทางชลมารค
ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯ
ใหจัดพิธีลอยกระทงเปนประจําทุกป ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพระราชพิธีน้ีจึงได
ถือปฏิบัติเปนประจําจนกระทั่งบัดน้ี

สรุปเหตุผลของการลอยกระทงในประเทศไทย ดังนี้
- เพ่ือขอขมาแมคงคา เพราะไดอาศัยนํ้าทานกินและใช

- เพ่ือสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจาซึ่งทรงประทับรอยพระบาท
ประดิษฐานไวในประเทศอินเดีย

- เพ่ือลอยทุกขโศกโรคภัย และสิ่งไมดี คลายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ

-  เพ่ือบูชาพระอุปคุต ชาวไทยภาคเหนือใหความเคารพแกพระอุปคุตอยางสูง ซึ่ง
ตามตํานานเลาวาเปนพระมหาเถระรูปหนึ่งที่ มี อิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบ
พญามารได

การลอยกระทงไมมีพิธีรีตอง เพียงแตขอใหมีกระทงจะทําดวยอะไรก็ได
เชน ใบตอง การกลวย กาบพลับพลึง เปลือกมะพราว กระดาษ จุดธูปเทียนปกที่
กระทงแลวอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา เสร็จแลวจึงลอยไปที่แมนําลําคลอง

“ วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ํานองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลาย
ชายหญิง สนุกกันจริง วันลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ... ”

ท่ีมา : http://campus.sanook.com/u_life/knowledge_01358.php

          สวัสดีครับ ทานผูอานที่รักการอานทุกทาน สานใจ 
ฉบับนี้ ก็เปนฉบับกอนส้ินปแลวนะครับ ซึ่งเราก็ยังคงรักษา    
คุณภาพ เน้ือหาสาระ เพ่ือผูอานเชนเดิมนะครับ ไมวาจะเปน 
Pharmacy Room เคล็ดลับเกี่ยวกับสุขภาพ ฟ.ฟนสะอาดจัง    
รูทันโรค และอีกหลาย ๆ คอลัมนของเรา
          สําหรับฉบับนี้ ขอทักทานกันเทาน้ีกอน เพราะตองรีบไป
ลอยกระทง ก็ขอใหมีความสุขมาก ๆ นะครับ จาก บก.



Pharmacy  Roomโดย ภญ.ล้ินจ่ี  อุนเมือง : ผูจัดการฝายเภสัชกรรม

สานใจ 3

การใชยาลดความดันโลหิตสูงในผูสูงอายุ...
ยาสมุนไพรที่มีการอวดอางสรรพคุณ วาสามารถรักษาโรค
ความดันโลหิตสูงใหหายขาดไดเปนเรื่องที่ตองระวังใหมากดวย
ขอมูลทางวิชาการในปจจุบันพบวา สมุนไพรบางชนิดแมมีฤทธิ์
ในการลดความดันโลหิตไดจริง แตไมสามารถทําใหหายขาด
จากโรคความดันโลหิตได

กลาวโดยสรุป ผูปวยควรใหความสําคัญตอการควบคุมความ
ดันโลหิตใหอยูในระดับใกลเคียงปกติดวยการรับประทานยา
อยางตอเน่ือง พบแพทยอยางสม่ําเสมอเพ่ือเฝาระวังภาวะ
แทรกซอน ปรับพฤติกรรมการบริโภคใหมีปริมาณพอเหมาะ
ควบคุมนํ้าหนักใหอยูในระดับปกติ หลีกเล่ียงการรับประทาน
อาหารรสเค็ม หลีกเล่ียงการเติมซีอ๊ิวหรือนํ้าปลาปรุงรสและ
หมั่นออกกําลังกายทาํจิตใจใหสดช่ืนอยูเสมอ

โรคความดันโลหิตสูงเปนโรคเรื้อรังที่ ไม มีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิต หากแตเพียงเราตองรูจักปรับพฤติกรรมการ
บริโภค รับประทานยาอยางสมํ่าเสมอ ออกกําลังกาย ทําจิตใจ
ใหสดช่ืนเบิกบานและพบแพทยเพ่ือเฝาระวังภาวะแทรกซอน

โรคความดันโลหิตสูง เปนโรคที่กวารอยละ 90  ไมสามารถระบุไดวาเกิดจากสาเหตุใด
การรักษาจึงมุงที่การปรับลดความดันโลหิตใหใกลเคียงภาวะปกติของรางกาย หรือไม
เกิน 140/90  มิลลิเมตรปรอทในผูสูงอายุ แตเปนที่นาสังเกตวาคนท่ีเปนโรคนี้สวน
ใหญมักจะไมรูวาตนเองเปนโรคนี้ จะรูก็ตอเม่ือไปรักษาที่โรงพยาบาลดวยสาเหตุอ่ืน

ยาลดความดันโลหิตสูง เปนยาที่ควบคุมความดันโลหิตไมใหสูงเกินไป เพื่อเปนการ
ปองกันอันตรายจากภาวะแทรกซอนของโรคนี้ที่อาจเกิดข้ึน เชน เสนเลือดสมองแตก
ไตวาย หัวใจโต เปนตน ทั้งนี้เพ่ือเปนการควบคุมภาวะความดันโลหิตใหใกลเคียง
ภาวะปกติ ผูปวยจึงหามหยุดยา หรือปรับขนาดยาดวยตนเอง

การรับประทานยาควรรับประทานใหตอเน่ืองกันทุกวันและในเวลาเดียวกันจึงจะไดผล
ดี ถากลัวลืมควรรับประทานในเวลาที่แนนอน เชน หลังแปลงฟนตอนเชาหรือกอนเขา
นอนของทุกๆ วัน ถาลืมใหรับประทานทันทีที่นึกได แตถาใกลถึงเวลาของมื้อตอไป
แลวก็ใหงดมื้อที่ลืมแลวรับประทานมื้อปกติในขนาดปกติ หามรับประทานเพิ่มเปน
2  เทา อยางเด็ดขาด เพราะอาจเปนอันตรายได

ยาลดความดันโลหิตบางชนิด เปนยาออกฤทธิ์เน่ิน ควรกลืนยาทั้งเม็ดพรอมนํ้า
1  แกว ไมควรบดหรือแบงหรือเค้ียวยาเม็ดน้ัน เพราะจะทําใหโครงสรางของยาเสียไป
ทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได ยาลดความดันบางชนิด อาจทําใหมึนงงงวงซึมไดจึง
ไมควรขับรถหรือทํางานกับเคร่ืองจักร จนกวาทานจะแนใจวาทานสามารถควบคุมตัว
เองไดดีแลวหลังใชยาไปสักระยะหนึ่ง

เคล็ดลบัสุขภาพ
สุกี้ยากี้ ... ประโยชนคับหมอ

ใครที่ชอบกินสุกีย้ากี้ มีประโยชนจากการกินสกุีย้ากีม้าบอก...
สุก้ียาก้ี นอกจากจะมีประโยชน ทั้งผักและเน้ือสัตวแตละชนิดแลว อาหารอยางอื่นทีอ่ยูในสุก้ียา

ก้ี 4 อยาง ก็คือ เตาหู, กระเทยีม, ขาวโพดออน และขึ้นฉาย ก็มีประโยชนเหมือนกัน

- เตาหู เตาหูปองกันการแข็งตัวของหลอดเลือด รักษาอาการทองรวงเรื้อรัง
เน่ื องจากรางกายออนแอ ลดอาการผื่ นแดงตามตัวเนื่ องจากพิษ
แอลกอฮอล รักษาวัณโรคปอด ไอมีเลือด รักษาโรคกระเพาะ ลําไสเปน
แผลมีเลือดออกเล็กนอย ไมมีกําลังออนเพลีย และสําหรับสาว ๆ ยังชวย
รักษาอาการ ประจําเดือนไมปกติอีกดวย

- กระเทียม ประโยชนของกระเทียม คือ ใชในการฆาพยาธิ ลดอาการ
อักเสบบวมแดง บํารุงกระเพาะอาหาร และขับลม นอกจากนี้ ยังแกอาการ
ทองรวง รักษาอาการไอกรนในเด็ก รักษาแผลเปนหนอง กระเทียม ยังชวย
แกอาการปวดฟน ข้ีกลากข้ึนที่หัว หรือ อาการติดเช้ือ ไตรโคมอเนสที่
ชองคลอด (อาการติดเช้ือในลําไส และในชองคลอด)

- ขาวโพดออน ถารับประทานเปนประจํา จะสามารถลดคลอเรสเตอรอล
ในเลือด ปองกันเสนเลือดแข็งตัว ชวยยอยอาหาร ลดอาการบวมน้ํา รักษา
โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปสสาวะอักเสบเรื้อรัง
และจมูกอักเสบเรื้อรัง

- ข้ึนฉาย มีสรรพคุณในการปรับประจําเดือนใหเปนปกติ แกอักเสบ ลด
ความดันเลือด ทําใหสงบ ดับรอน แกไอ บํารุงกระเพาะ และขับปสสาวะ
เพ่ิมความแข็งแรงใหกระดูกและฟนของเด็ก นอกจากนี้ทานเปนประจํา ยัง
ชวยบํารุงสมองอีกดวย



สานใจ 4

สวัสดีคะทานผูอานจุลสาร “สานใจ” ประจําเดือน พฤศจิกายนทุกทานคะ กลับ
มาเจอกันอีกแลวนะคะหลังจากที่หางหายไปนาน แนนอนคะวาเดือนนี้ มีสาระนารู
ประจําเดือนนี้มาฝาก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 ที่ผานมาน้ีเปนวันที่สําคัญของโลกเลยทีเดียว บอกอยางนี้
แลวคงจะสงสัยกันใชไหมคะวาคือวันอะไร คําตอบก็คือ วันเบาหวานโลก ซึ่งสมาพันธเบาหวาน
นานาชาติไดกําหนดประเด็นสําคัญคือ Diabetes in Children and Adolescent (เบาหวานใน
เด็กและวัยรุน) สําหรับในประเทศไทยของเราจะรณรงคในประเด็น “พิชิตอวน พิชิตเบาหวาน”
ซึ่งกลุมเปาหมายหลักจะมุงเนนที่เด็กและวัยรุน โดยมีวัตถุประสงคใหผูปกครอง ผูดูแล ครู
บุคลากรสาธารณสุข นักการเมืองและชุมชน ใหมีความตระหนักในเร่ืองของเบาหวาน อาการ
เตือน และผลกระทบของโรคเบาหวานในเด็ก และพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดคือ ลด หวาน มัน
เค็ม เพ่ิมผัก และออกกําลังกาย เพียงเทาน้ีเราก็สามารถหางไกลจากโรคเบาหวานไดคะ

          นอกจากนี้ ขอมลูจาก : เครือขายเด็กไทยไมกินหวาน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ บอกวาเด็กทั่วโลกทีเ่ปนเบาหวานแบบ 2 ซึ่งแตเดิมเบาหวานแบบนี้สวนมากพบแตในผูใหญ เด็ก
และวัยรุนทีเ่ปนมีเพียง 1-2% แตปจจุบนัเหตุสําคัญที่ทําใหเด็กเปนเบาหวานแบบนี้ คือการกนิอาหารหวาน
และภาวะอวนมากขึ้น ลาสุดพบผูปวยเบาหวานอายุ 8 ป มีนํ้าหนักตัว 60 กิโลกรัม มีนํ้าหนักเกินมาตรฐาน
ถึง 162% และสถิตเิด็กทีเ่ปนเบาหวานเพ่ิมทุกปและอายนุอยลงเรื่อย ๆ

การชวยเหลือเด็กที่เปนเบาหวาน เริ่มตนตั้งแตการสังเกตอาการ เพื่อนําไปสูการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาไดแตเน่ินๆ รวมทั้งการดูแลในกระบวนการรักษา

- สังเกตอาการ ที่ควรพาลูกไปพบหมอ เชน ปสสาวะบอย กระหายน้ําบอย และดื่มนํ้ามาก เหนื่อย
งายและอยางปุบปบ

- การใสใจกับการรักษา ทั้งใหยา (อินซูลิน) คูกับการคมุอาหารและออกกําลังกายสม่ําเสมอ

- สําหรับเด็กที่เปนเบาหวานแบบขาดอินซูลิน รักษาโดยการใหอินซูลินควบคูไปกับการทํากิจกรรม
ประจําวันเพ่ือใหรางกายไดออกกําลัง

- สําหรับเด็กที่เปนเบาหวานแบบตอตานอินซูลิน การใหความสําคัญกับการควบคุมอาหารและใหได
ออกกําลังกาย เพ่ือควบคุมนํ้าหนัก มีสวนชวยรักษาอาการเบาหวานนี้ไดโดยไมตองใชยา

ทราบอยางนี้กันแลวเราคงตองหันกลับมาดูแลสุขภาพของเราและคนรอบกันแลวนะคะโดยเฉพาะเด็กๆ ซึ่งเปนอนาคต
ของชาติหากเรารูถึงปญหาแลวเราจะไดหาทางแกไขไดทันทวงทีนะคะ…

โดย คุณสุวีณา ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค รูทันโรค



โครงการจากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางความสามคัคี

สานใจ 5

ในสวนของอําเภอบานแพว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ที่ผานมา องคการ
บริหารสวนตําบลบานแพว ไดจัดกิจกรรมเดิน – วิ่งธงสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติ
โครงการจากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี ตอจากเทศบาลตําบลหลักหา

ในการนี้โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดรวมทําความดีถวายในหลวงโดย
การตรวจสุขภาพคัดกรองเจาะเลือด ตรวจเบาหวาน ตรวจหาไขมันในเสนเลือด
บริการวัดความดันโลหิต บริการตรวจคัดกรองตาตอกระจก ใหประชาชนที่มารวมงาน
และรวมกิจกรรมเดิน– วิ่งธงสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ยังมีเด็กนักเรียน
จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9  มารวมขบวนเดิน - วิ่งธงสัญลักษณ เฉลิมพระเกียรติ
โครงการจากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี อีกดวย สองขางทางเต็มไปดวย
เด็กนักเรียนและคุณครูที่มายืนรอรับธงสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติ ยืนโบกธงชาติกัน
พรอมหนาพรอมตา ภาพที่ออกมาดูสวยงามมากทีเดียว งานน้ีบอกไดคําเดียวคะวา
ความสามัคคีของคนไทยเรายังมีอยูมิจางหายไปจากใจของพวกเราเลยคะ

          ตามที่รัฐบาลไดจัดทํา “โครงการจากวันแม ถึงวันพอ 116 วัน สราง
สามัคคี” เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสวันแมแหงชาติ “ 12 สิงหาคม 2551” และพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในโอกาสวันพอแหงชาติ “ 5 ธันวาคม 2551” ระหวาง
วันที่ 12 สิงหาคม 2551 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2551 รวม 116  วัน และเพื่อสรางความ
สมัครสมานสามัคคีของประชาชนของไทยทั้งชาติ โดยกําหนดจัดกิจกรรม – วิ่งธง
สัญลักษณเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมตาง ๆ ถวายเปนพระราชกุศล ทั้งในสวน
กลาง กรุงเทพมหานคร และ 75 จังหวัด



วิธีรับมืออาการปวดที่มากับประจําเดือน
          เราคงไมปฏิเสธวาการมีรอบเดือนของสุภาพสตรีเปนความทุกขอยางหนึ่ง เพราะนอกจากความไมคลองตัวในระหวางการ
มีรอบเดือนแลว ยังมีอาการปวดหรืออาการอื่นๆที่เกิดขึ้นกอนมีรอบเดือนและระหวางมีรอบเดือนอีกดวย

หมอจะพูดถึงเก่ียวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงกอนมีประจําเดือน ในสุภาพสตรีที่มีภาวะอาการนี้เรียกวา PMS น้ัน อาการมัก
จะเกิดข้ึนประมาณ 1 สัปดาหกอนที่ประจําเดือนจะมา ภาวะนี้เกิดจากการที่ฮอรโมนเอสโตรเจนมีปริมาณที่สูงเกินสมดุลเม่ือเทียบ
กับฮอรโมนโปรเจสเตอโรน ภาวะที่มีฮอรโมนเอสโตรเจนสูงเดนน้ีจะทําใหเกิดอาการตางๆดังนี้ได เชน อาการค่ังน้ํา ตัวบวมน้ํา 
อาการหงุดหงิด นอนไมหลับ รวมถึงสมาธิแยลง ที่สําคัญยังทําใหรูสึกออนเพลียอีกดวย มีความรูสึกอยากรับประทานของหวาน
หรืออาหารประเภทแปงมากข้ึน นอกจากน้ียังมีการเปลี่ยนแปลงทางรางกายอีกดวย เชน นํ้าหนักตัวข้ึน ทองอืด คัดหนาอก ปวด
หนวงชวงเชิงกราน ปวดเมื่อยกลามเน้ือ ปวดหลัง มึนศรีษะ ทองผูก และอาจจะเกิดสิวข้ึนบริเวณใบหนาไดอีกดวย

สําหรับวิธีที่จะชวยบรรเทาอาการเปลี่ยนแปลงนี้ใหทุเลาลงได คือ เม่ือทราบแลววาประจําเดือนใกลจะมาควรลดหรือ หลีก
เล่ียงการทานอาหารเค็ม ซึ่งจะทําใหชวยลดอาการคั่งของน้ําได นอกจากนี้ยังชวยลดอาการทองอืด ควรดื่มนํ้าสะอาดใหเพียงพอ 
ทานอาหารในปริมาณที่นอยแตบอยข้ึน โดยเนนอาหารวางที่มีโปรตีนเพียงพอ ลดอาหารวางที่ประกอบดวยแปงและน้ําตาล งดหรือ
ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีคาเฟอีน เชน กาแฟ ชา โคลา รวมถึงใหหลีกเล่ียงเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอลดวย ประการสําคัญ คือ 
ควรออกกําลังกายเปนประจําตามความเหมาะสมในแตละบุคคลเพ่ือเพ่ิมการหมุนเวียนของโลหิต นอกจากนี้การออกกําลังกายยัง
ชวยกระตุนใหรางกายหลั่งสารเอ็นโดรฟน ( Endorphin ) และ เซโรโตนิน ( Serotonin ) ซึ่งชวยทําใหรางกายผอนคลายและหลับ
งายข้ึน ในบคุคลที่มีอาการปวดเมื่อยกลามเน้ือน้ันก็สามารถทําใหอาการปวดเมื่อยน้ันดีข้ึนไดดวยการนวดประคบรอน

          ถาทําตามขอแนะนําขางตนแลวยังพบวามีอาการตางๆเหลาน้ีอยูก็ควรพิจารณาทานกลุมยาแกปวดอาจชวยทําใหผูที่มี
อาการภาวะการเปลี่ยนแปลงกอนมีประจําเดือนมากๆทุเลาลงได หรือ การทานอาหารเสริมก็เปนประโยชนมากในการลดอาการ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงกอนการมีประจําเดือนดวยเชนกัน การรับประทานวิตามินบี6 น้ันจะชวยลดอาการบวมน้ํา อาการอยากทาน
ของหวาน แคลเซียม และแมกนีเซียม จะชวยลดการคลายตัวของกลามเน้ือ ลดอาการปวด Vitamin E และกรดไขมันที่จําเปนจะ
ชวยทําใหฮอรโมนทํางานไดสมดุลมากข้ึน 

สานใจ 6



ฟ.ฟนสะอาดจัง....

สานใจ 7

จํานวนฟนน้ํานมมีเทาฟนแทไหม ?
          จํานวนซี่ฟนนํ้านมมีนอยกวาฟนแทมาก ฟนนํ้านมเม่ือข้ึนครบจะ
มีจํานวน 20 ซี่ ฟนบน 10 ซี่และฟนลาง 10 ซี่ สวนฟนแทหากขึ้นครบมีถึง 
32 ซี่ เปนฟนบน 16 ซี่ ฟนลาง 16 ซี่ บางคนอาจมีนอยกวา 32 ซี่ แตโดย
ทั่วไปจะไมนอยกวา 28 ซี่ จํานวนฟนแทที่มากกวาฟนนํ้านม โดยฟนกราม
แทซี่แรกจะขึ้นตอจากฟนกรามนํ้านมซี่สุดทายเขาไปดานในของขากรรไกร
ดานละ 2-3 ซี่ ทั้ง 4 ดาน

ลักษณะฟนน้ํานมแตกตางจากฟนแทอยางไร ?
        ลักษณะของฟนนํ้านมท่ีแตกตางจากฟนแท โดยสามารถมองเห็น
ไดชัดเจนดวยตาเปลา คือ ขนาดที่เล็กกวาฟนแทในทุกๆดาน และมีสีขาว
เหมือนสีนํ้านมจึงขาวมากกวาฟนแท สวนฟนแทจะมีสีขาวออกเหลืองเล็ก
นอย เพราะฟนนํ้านมมีสวนประกอบที่เปนนํ้ามากกวาฟนแท หากผาฟนนํ้า
นมและฟนแทในประเภทเดียวกันเปน 2 ซีกเทาๆกัน จะพบวาช้ันเคลือบ
ของฟนนํ้านมหนาประมาณ 1/2ของฟนแท และบางสวนของโพรงประสาท
ฟนมีช้ันของเคลือบฟนและเนื้อฟนปกคลุมอยูบางๆดังนั้น ฟนนํ้านมที่ผุจึง
มีโอกาสทะลุโพรงประสาทฟนไดงาย

ทําไมฟนน้ํานมหางออกจากกัน ทั้ง ๆ ที่       
ตอนขึ้นมาใหม ๆ ชิดกัน ?

       เม่ือเด็กโตขึ้นฟนนํ้านมซี่หนาที่เคยชิดก็หางออกจากกัน ทําใหเกิด
ชองวางระหวางฟนซี่หนาแตละซี่ ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ เพราะขากรรไกรมี
การเจริญเติบโตขยายขนาดความกวาง ในชวงสวนโคงระหวางฟนเข้ียว
ดานซายและดานขวาเพ่ือใหมีเน้ือที่พอเพียงตอการข้ึนของฟนแท เน่ืองจาก
ฟนแทมีขนาดใหญกวาฟนนํ้านมมาก หากการเจริญเติบโตของขากรรไกร
เปนไปไดดวยดี ฟนแทซี่หนาของเด็กก็ข้ึนไดเปนระเบียบไมซอนเก

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอราม

ถามมา เราตอบ
ตอบคําถามบัตรทอง

คําถาม : เปนครูของโรงเรียนสอนขับรถยนต ใชสิทธิบัตรทองไดหรือไม ?
ตอบ : ได เน่ืองจากครูสอนขับรถยนตเปนครูโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบ ไมไดรับสิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะหครู
ใหญและครูโรงเรียนเอกชน

คําถาม : เปนขาราชการและรับบุตรบุญธรรมไว 1 คน จะขอทําทําบัตร
ทองใหแกบุตรบุญธรรมไดหรือไม ?
ตอบ : ทําได เน่ืองจากขาราชการไมมีสิทธิเบิกสวัสดิการเก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลใหแกบุตรบุญธรรม

คําถาม : ผูตองขัง สามารถทําบัตรทองไดหรือไม ?
ตอบ : สามารถทําได โดยใหเจาหนาที่ทัณฑสถานสํารวจขอมูลรายการ
บุคคลที่ถูกตองตามหลักทะเบียนราษฎร โดยเฉพาะเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก แลวรวบรวมสงใหหนวยรับลงทะเบียนในพ้ืนที่
ทัณฑสถานนั้นตั้งอยูเพ่ือลงทะเบียนทําบัตรทองให

แหลงขอมูล :
http://www.prakansurin.com/joomla2/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=22

ทีมพิทักษสิทธิ์

คําถาม : แตงออนมีบุตรเปนลูกจางประจําของหนวยงานราชการ แต
ไมไดจดทะเบียนกับสามี แตงออนจะใชสิทธิบัตรทองไดหรือไม ?
ตอบ : ไมได เพราะแตงออนปนผูมีสิทธิสวัสดิการจากราชการซึ่ง
ไดรับจากบุตร

คําถาม : ดช.ศักดา อายุ 12 ป เปนบุตรลําดับที่ 4 ของนายสุวิทยซึ่ง
รับราชการ แตพ่ีชายของศักดาเสียชีวิตตั้งแตอายุ 5 ขวบ ศักดาจะ
ตองใชสิทธิใดในการรักษาพยาบาล
ตอบ : ใชสิทธิสวัสดิการขาราชการจากบิดา เน่ืองจากขาราชการเบิก
ใหบุตรได 3 คน

คํ าถ าม : ผู ป วยนอนรักษ าตั วอยู ที่ โรงพยาบ าล โดย ใช สิ ท ธิ
ขาราชการ ตอมาวันที่ 2 มีนาคม 2549 อายุครบ 20 ป และตองทํา
การรักษาตอเน่ือง จึงตองการทราบวาจะใชสิทธิอะไรในการรักษา
ตอเน่ือง
ตอบ : สามารถใชสิทธิบัตรทองตอได เพราะสิทธิขาราชการจะสิ้น
สุดเม่ือบรรลุนิติภาวะ 20 ปบริบูรณ ใหสงเอกสารสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน ใหแกหนวยบริการเพ่ือดําเนินการ
ปลดสิทธิขาราชการกอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลน้ี เน่ืองจากอยู
ระหวางการพิจารณาแกไขของกรมบัญชีกลาง)



IT Corner By .. นาย Hub 4 สัญญาณอันตราย ฮารดดิสกใกลตาย…

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

เที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์  ชมทุงดอกทานตะวัน จ.ลพบุรี

      สวัสดีครับ…นายตะลอนจะพาไปชมทุงดอกทานตะวันกันครบั 
แตจะพาไปทางรถไฟกัน ซึ่งไดบรรยากาศไปอีกแบบหนึ่ง

เขื่อนปาสักชลสิทธิ์ ตั้งอยูที่บานแกงเสือเตน ตําบล หนอง
บัว เข่ือนปาสักชลสิทธิ์เปนช่ือที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานให
กับเข่ือนแหงนี้ สรางภายใตโครงการพัฒนาลุมแมนํ้าปาสัก อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ เปนเข่ือนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว
4,860 เมตร ความสูงที่จุดสูงสุด 36.50 เมตร จุดเดนที่นาสนใจภายในเขื่อน
ไดแก จุดชมวิวสันเข่ือน พิพิธภัณฑลุมนํ้าปาสัก ซึ่งแสดงความรูดานธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ไดทําพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 

          นักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับทุงดอกทานตะวันที่กําลังเบงบานเหลืองอรามสะพรั่งไปทั้งหุบเขาสองขางทาง
รถไฟ และสัมผัสกับธรรมชาติเหนือเข่ือนปาสักชลสิทธิ์ ที่คดเค้ียวเล้ียวลดเลาะเลียบไปตามขอบอางเก็บน้ํา 2 ขาง
สะพานเปนทองน้ําเวิ้งวาง สรางความรูสึกที่คลายกับขบวนรถกําลังแลนลองลอยไปในทองทะเล เสมือนหน่ึงวา “รถไฟ
กําลังลอยน้ํา”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สายดวนการรถไฟฯ 1690 ตลอด 24 ช่ัวโมง  หรือ โทร. 0-2225-6964 , 0-2621-8701 ตอ
5217 ( 08.30-16.00 น.) 

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

เพ่ือน ๆ รูสึกแยมาก ๆ เลยที่อยูดีๆ ฮารดดิสกสุดที่รักก็จากไปอยางไมหวนคืน ทั้งๆ ที่กอนหนาน้ันมันมี
สัญญาณเตือนใหทราบอยูตลอดเวลา แตก็หาไดสังเกตไม ในขณะเดียวกัน ผูใชสวนใหญก็จะไมมีนิสัยรักการแบ็คอัพ
ประเภทรักเดียวใจเดียวไมสํารองขอมูลไวที่อ่ืนกันบางเลย ประเด็นที่อยากจะเตือนผูใชก็คือ อยาม่ันใจเทคโนโลยีมาก
เกินไป ควรสังเกตสังกามันบาง ตอไปนี้คือ ลางบอกเหตุสําหรับฮารดดิสกที่ใกลตาย ซึ่งมีอยู 4 ขอดวยกัน อานทิปนี้
จบแลวลองพิจารณาดูดวยนะครับวา ฮารดดิสกที่ใชอยูมีอาการตามนี้บาง หรือไม
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1. LED แสดงสถานะการทํางานของฮารดดิสกไมยอมดับ สวนใหญแลว การที่ LED แสดงสถานะการทํางานของฮารดดิสกสวางอยูตลอดเวลา
แสดงวามีบางสิ่งบางอยางผิดปกติ โดยเฉพาะการทํางานของฮารดดิสก และยิ่งปลอยเน่ินนานไป ปญหาจะลุกลามไปจนแกไมไดในที่สุด

2. ฮารดดิสกใชเวลานานกวาจะพรอมทํางาน ฮารดดิสกของคุณใชเวลาในการบูตนานเกินไป หรือเปลา? จริงอยูที่มันอาจเกิดจากการที่ตองโหลด
โปรแกรมเริ่มตนการทํางานหลายตัว แตถึงนั้นก็เถอะ ถามันใชเวลาเกินกวาสองนาทีก็ถือวา มีพิรุธแลว เพราะนั่นอาจเกิดจากการอาน หรือเขียนขอความ
ที่ผิดพลาดบนฮารดดิสกอยูก็ได

3. CHKDSK แสดงเซคเตอรเสีย (bad sector) การที่ยูทิลิตี้แสดงวา ฮารดดิสกของคุณมี bad sector น่ันหมายความวา ความเส่ือมสภาพกําลัง
คืบคลานเขามาสูฮารดดิสกของคุณและเปนสัญญาณเตือนที่คอยบอกคุณวา ความหายนะกําลังใกลเขามาเยือนฮารดดิสกของคุณแลว

4. ฮารดดิสกรอนข้ึนเรื่อยๆ ปกติฮารดดิสกเวลาทํางานจะอุนๆ อยูแลว แตถามันรอนมากจนรูสึกได บางครั้งมีกล่ินออกมาเลย ถามีอาการเชนน้ี
ก็เตรียมทําพิธีไดเลย และเม่ือฮารดดิสกไดรับการติดตั้งไวใกลกับพัดลมระบายความรอนซีพียู หรือพัดลมเสีย ซึ่งทั้งสองกรณีทําใหความรอนภายในสูง
ข้ึน ความรอนน้ีจะสงผลใหฮารดดิสกเริ่มมีอาการเออ อยางเชน มีปญหาในการอาน หรือเขียนไฟล ปลอยใหเปนเชนน้ีเรื่อยๆ อายุของฮารดดิสกจะสั้นลง
อยางไมตองสงสัย ฮารดดิสกของคุณใกลคราวหมดอายุเต็มทีแลว
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ผูใหญท่ีผมรูจักทานหนึ่งกินอาหารเปนพิษ ทองเสียอยางหนักจนตองผาน
สองราตรีท่ีโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง หลังจากอาการทองเสียหายดีแลว อาการ
หั ว ใจวายก็ กํ า เริบ เนื่ อ งจ าก ใบ เสร็ จค ารั กษ าเป น เงิน ส่ี หมื่ น ก ว าบ าท
ไมนาเช่ือวาคารักษาอาการทองเสียใน พ .ศ . น้ีจะสูงไดสาหัสสากรรจเชนน้ี! 
ประหลาดใจหรือ? ไมเชิง! ผมเคยเปนไขหวัดธรรมดา แวะโรงพยาบาลเอกชนแหง
หนึ่งนานครึ่งช่ัวโมง เสียคารักษาหวัดหาพันกวาบาท หมอบอกวาราคายาปฏิชีวนะ
หลายพันบาทเพราะเปนของนอก มียี่หอ
          อืม! แมแตเช้ือโรคก็นิยมตายดวยสินคาแบรนดเนม! 
          นโยบายการทําใหเมืองไทยเปนศูนยกลางการแพทยในโลก ที่เรียกโกๆ
วา เมดิคัล หับ (Medical Hub) กําลังหับกินชาวบานท้ังเปน ทําใหหลายคนไมกลา
หาหมอทั้งท่ีหายใจพะงาบ ๆ จวนตาย เพราะไมมีปญญาจายคารักษาแพง ๆ ซึ่ง
เปนราคาสําหรับชาวตางชาติ น่ีทําใหอดคิดไมไดวา 30 บาทรักษาทุกโรค เปน
นโยบายที่มหัศจรรยท่ีสุดของโลก
          ทุก ๆ วัน โรงพยาบาลรัฐจึงคลาคล่ําไปดวยคนไข แนนขนัดราวมีงานวัด
หรือหางสรรพสินคาท่ีจัดรายการเซลสลดกระหน่ํา 80% ผูท่ีถือปรัชญา 'เสียเงินดี
กวาเสียเวลา' จึงตองกัดฟนจายคารักษาสูงๆ ที่โรงพยาบาลเอกชน แลวรีบกลับไป
ทํางานหาเงินมาจายคารักษา และภาวนาวาจะไมปวยอีก สรุปส้ัน ๆ คือ หามทอง
เสียโดยไมไดรับอนุญาต

ความฝนสูงสุดของหลายคนคืออยากใหโรงพยาบาลทุกแหงติดปายราคาคา
รักษาเหมือนรานอาหารที่ปากซอย เชน

เปนหวัด 650 บาท
ไอ 270 บาท
เจ็บคอ 150 บาท
เจ็บหัวแมตีน 220 บาท
เบ่ือรัฐบาล 10,000 บาท
แพหนานายกฯ 20,000 บาท
ฯลฯ
ไมเฉพาะแตวงการแพทยท่ีตกอยูในวงโคจรของ “กําไรสูงสุด” วงการอื่นๆ

ก็เปนเชนน้ี
          สมัยผมยังเปนเด็ก หาดใหญบานเกิดของผมเริ่มกลายเปนแหลงทอง
เท่ียว นักทองเที่ยวจากมาเลเซียข้ึนรถบัสคันใหญมาเท่ียวราตรีท่ีหาดใหญทุกวัน
ค าอาหารการกินในเมืองสูงพรวดขึ้นตามกลไกอุปสงค อุปทานธรรมดา
จะโทษพอคาแมคาก็ไมได เพราะใครๆ ก็อยากขายสินคาไดกําไรมากๆ ในเมื่อขาย
สินคาใหนักทองเที่ยวไดเงินมากกวา ทําไมจะโงไมทําเมืองสวยงามหลายแหงกลาย
เปนสวรรคของนักทองเท่ียว แตอาจไมใชสวรรคของคนพ้ืนเมือง

นโยบายเปดประเทศเพื่อการทองเที่ยวเปนดาบสองคม มันนําเงินตราเขา
ประเทศปละมาก ๆ ก็จริง แตก็ทําใหคาครองชีพสูงข้ึนเร็วกวาเดิม นอกเหนือไป
จากผลกระทบตอวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน คนขับแท็กซี่แถวบาน
ผมไมยอมรับผูโดยสารคนไทย แตจับฝรั่งแทน ชาวประมงจํานวนมากเลิกจับปลา
หันไปรับนักทองเท่ียวไปเที่ยวชมเกาะแกง งานงาย เงินดี นานวันระบบเศรษฐกิจท่ี
ต้ังบนฐานของหลากหลายอาชีพก็รวน เชนเดียวกับผลกระทบตอการพัฒนา
คุณภาพคน ยกตัวอยางเชน เซ็กสทัวรทําเงินเขาประเทศมากก็จริง แตก็ลดการใช
คนอยางเต็มศักยภาพ นั่นคือแทนที่จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพและทักษะในการ
ผลิตสินคา ก็กลับตองมาฝกฝนการใหบริการทางเพศ เมื่อสรีระเสื่อมลง ก็ทําอยาง
อ่ืนไมเปน กลายเปนภาระของสังคมอีก บวกลบคูณหารแลว ก็อาจเขาขาย “ได
ระยะสั้น เสียระยะยาว”

http://seedang.com/stories/20095

งานพัฒนาคุณภาพ โดย จารี  ศรีพารัตน

บางครั้งเราก็ลืมไปวา รากฐานของสังคมไทยคือเกษตรกรรม และเปนจุด
เดนของเราท่ีอีกหลายๆ ชาติไมมี

          ทวามุมมองของผูกําหนดทิศทางของประเทศมักจํากัดอยูท่ีวงแคบ ๆ
ของตัวเลขและเม็ดเงินมากกวาคุณภาพชีวิตของประชาชนเจาของประเทศ

          กี่ป ๆ  นโยบายแทบทั้งหมดของเราตั้งบนคําวา 'เม็ดเงิน' เศรษฐกิจของ
เราปน้ีโต x เปอรเซ็นต สูงกวาปกอน xx เปอรเซ็นต เงินเขาประเทศปน้ี xxx หม่ืน
ลาน ฯลฯ ฟงดูดี และแสดงวารัฐบาลทํางานสําเร็จบรรลุเปาหมายสวยงาม

          ส่ือลงขาวราคาหุนทุกวัน แตไมเสนออีกดานหนึ่งของสังคมเงินตรา ไมมี
ส่ือใดที่ลงขาววาปน้ีคนไทยมีความสุขกี่เปอรเซ็นต ไมมีนโยบายรัฐบาลใดที่ต้ังเปา
วาประชาราษฎรจะมีความสุขเพ่ิมข้ึนกี่เปอรเซ็นต

          นักการเมืองชอบสัญญาชาวบานวา "เลือกขาพเจาแลว ทานจะอยูดีกินดี" 
ไมเคยมีใครสัญญาวา "เลือกขาพเจาแลว ทานจะมีความสุขกวาเดิม" เพราะสังคม
ถูกครอบงําดวยความคิดท่ีวา “มีเงินก็คือมีความสุข”

นี่อาจเปนการมองดานเดียว เพราะ 'รายไดสูง' ไมไดแปลวา “คุณภาพ
ชีวิตสูง” เสมอไป

หนวยยอยของสังคมแตละหนวยเกี่ยวพันกันหมด ท้ังชีวิตตอชีวิต และ
ชีวิตตอสังคม ถาเกี่ยวพันอยางเหมาะสม ประโยชนสุขก็ตกอยูกับคนท้ังประเทศ

          ชีวิตตอชีวิตคือความอาทรตอกัน ไมเอาเปรียบกัน ไมเอาแตได ไมกําไร
เกินควร

ชีวิตตอสังคมคือการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม นี่ก็คือคุณภาพชีวิตที่ดี

          การวิ่งตามหลังเงินตราอยางเดียวจนลืมทุกอยางมีแตเหนื่อยกับเหนื่อย
เพราะเมื่อใชเงินตราเปนโจทย หาเทาไรก็ไมพอ

          เราอยูบนแผนดินทองที่อุดมสมบูรณอยางแทจริง หากเราไมโลภ ไม
เกลียดกัน เราจะเปนประเทศที่ผูคนมีความสุขท่ีสุดในโลกไดไมยาก

          อาจเปนโลกที่ไมรวยแบบ “โคตรโคตร” แตอยางนอยท่ีสุดก็ไมตองจาย
คารักษาทองเสียครั้งละส่ีหมื่นบาทแน ๆ

บทความจาก : วินทร เลียววาริณ 
14 มีนาคม 2551

บทความ “คนจนหามทองเสีย”
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งานมหกรรมคุณภาพ HAรั้วโรงพยาบาล...
          เม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ทางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดจัดกิจกรรม
งานมหกรรมคุณภาพ HA ข้ึน เพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยงานตางๆในโรงพยาบาลมีนวัตกรรม   
ใหม ๆ อะไรเกิดข้ึนบาง โดยใหแตละหนวยงานสงผลงานเขาประกวด เพ่ือใหมีการพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนมาใชในโรงพยาบาลของเราตอไป

โครงการอบรมพฒันาศักยภาพการทํางานเปนทีม รุนที่ 1
          โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดจัดโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการ
ทํางานเปนทีมข้ึน เพ่ือสรางงานบริการที่มุงเนนความเปนเลิศในโรงพยาบาล เม่ือวันที่ 22-23  
ตุลาคม 2551 ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยไดจัดใหหัวหนางานแตละหนวยงานไดเขารวมกิจกรรมใน
ครั้งนี้เปนรุนแรกกอนที่จะมีรุนหลัง ๆ ตามมาอีกหารุน



บริจาคเพ่ือสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และเครื่องมือทางการแพทย

ผูบรจิาค    

สานใจ 11

ประจําเดือนตุลาคม 2551

พระครูสาครธรรมสุนทร และคณะกรรมการ
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2

จํานวน 250,000 บาท เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2551

เรือตรีชัชวาล  อตุะเดช
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2

จํานวน 50,000 บาท เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2551

นางเวก  ผลจันทร
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2

จํานวน 30,000 บาท เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2551

ลําดับ นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 พระครูสาครธรรมสุนทร และคณะกรรมการ 250,000.00
2 เรือตรีชัชวาล  อุตะเดช 50,000.00
3 นางเวก  ผลจันทร 30,000.00
4 คุณนันทิยา  เวชชาภินันท 20,000.00
5 คุณชาย  วชิรานุลักษณ 20,000.00
6 คุณรถ  บุตรเพ็ชร 12,000.00
7 คุณเมตตา - คุณนิยม  วงษสุนทร 12,000.00
8 คุณปราณี วงษสุนทร - คุณปรียาภรณ  อยูพิทักษ 12,000.00
9 คุณประสา - คุณปกร วงษสุนทร 12,000.00
10 คุณประสม - คุณเอกชัย วงษสุนทร 12,000.00
11 คุณยินดี - คุณนะที - คุณสายชล  พานทอง 12,000.00
12 คุณประไพ  สุนทร และครอบครัว 12,000.00
13 คุณไลคิม  แซลิ้ม 12,000.00
14 นายมนัส - นางจํารัส  ปานสาคร 12,000.00
15 คุณชาติชาย  พัดเย็น และครอบครัว 10,000.00
16 นางชุติมา  เนินหาด 10,000.00
17 คุณสอาด  มากกลิ่น 10,000.00
18 คุณทวีศักด์ิ - คุณอารีย  สหพรอุดมการ 10,000.00
19 นาวาโทเผาชัย  ทัดมาลี 10,000.00
20 แมชีทองใบ  อิ่มจิตร 10,000.00
21 คุณถาวร  รามนัฎ 9,556.00
22 นางมานพ  พรหมสวางศิลป 5,000.00
23 จสต.สุน - นางสาหราย  ทองวัฒน 5,000.00
24 นายวุฒิชัย  แตงเล็ก (รานหนังสือดอกหญา) 5,000.00
25 คุณพริ้ว  พุฒหอย และบุตรหลาน 5,000.00
26 นส.วรรณวิศา  อึ้งเจริญ 5,000.00
27 นางวิไล  พรหมสวางศิลป 4,000.00
28 นางพิน  สินเพ็ชร 2,000.00
29 คุณเพ  ศรีหงษ 2,000.00
30 คุณทัศพร  เฉลิมสาครเกียรติ และครอบครัว 2,000.00
31 คุณโอฬาร - คุณมัลลิกา  เหลารุงเรือง และครอบครัว 2,000.00
32 ครอบครัวคุณสุนันทา  บุญมีรอด 2,000.00
33 คุณสาวิตตรี  สระทองเทียน 2,000.00
34 นางหนู - นายวิรัช  นุชชาติ 1,199.00
35 คุณกัน  เปนสมุทร และครอบครัว 1,000.00
36 คุณนาบ  เนียมมะณี 1,000.00
37 คุณไพโรจน  ลวนประเสริฐ 1,000.00
38 นายนิติพล  เพ็งหิรัญ 1,000.00
39 คุณสุรศักด์ิ  อยูสุข 1,000.00
40 นางเต็ม  บุตรเพ็ชร 1,000.00
41 นางเพ็ญศรี  แซต้ัง 1,000.00
42 นายอิวอู  แซฉ่ัว 1,000.00
43 ดญ.กัญญาวีร  ชวลิต 1,000.00
44 คุณปาสําอางค  คุณากร 1,000.00
45 นางประสิทธ์ิ  ทัดทอง 500.00
46 ดช.นวพล - คุณบุญธรรม 500.00
47 คุณจ้ิว  เหยี่ยวสวัสด์ิ 500.00
48 คุณพิศสมัย - คุณพรหม  เดชเพียร 200.00
49 คุณทิพยวรรณ  สุดปฐม 200.00



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

ทายนิสัยจากกาแฟถวยโปรด
~ ชอบกาแฟขม ๆ ~ มักจะเปนคนเอาการเอางาน ชางคิด ชางวางแผน มีหัวทางธุรกิจ
และชอบการทํางานที่ทาทาย แตก็มักเปนคนที่มีความเครียดเสมอๆ เพราะเฝาครุนคิดแต
หนทางที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตัวเองหวัง

~ ชอบกาแฟรสออนๆ ~ แสดงวาเปนคนที่ชอบความสงบ สุภาพ ชอบความสะอาด และความ
ปลอดโปรง สบายกาย สบายใจ นอกจากนั้นยังเปนคนเคารพความเห็นของผูอ่ืน ไมชอบโตแยง
กับใครโดยไมจําเปน

~ ชอบกาแฟหวานจัด ~ แสดงวาเปนคนที่มีอารมณเปราะบาง ปรวนแปรงาย เปนคนที่มักจะมี
ความใฝฝนเก่ียวกับชีวิตตัวเองที่เปนอยู อยากมีชีวิตที่ดีย่ิงๆ ข้ึนไปอีก อยากเปนคนพิเศษของ
ใครซักคน

~ ชอบกาแฟรสกลมกลอม ~ แสดงวาเปนคนที่ชอบชีวิตที่ลงตัว มีความพอดีในจิตใจ ไมชอบ
การแกงแยงแขงขัน ไมชอบการตอสูเพ่ือใหรูผลแพชนะ มักเปนคนดูแลสุขภาพ ใหความสนใจ
เรื่องการเรียน การศึกษา ชอบการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

~ ชอบกาแฟรอนๆ ~ มัก เปนคนที่ ห าความสุขได อย างงายๆ ชอบความมี ชีวิต ชีวา
กระฉับกระเฉง เปนคนตื่นตัวเร็วและปรับตัวเกง สามารถนําเอาประสบการณตางๆ ของตัวเองมา
ปรับใชและใหขอคิดที่ดีกับคนอื่นๆ

~ ชอบดื่มกาแฟเย็น ~ แสดงวาเปนคนชอบการมีเพ่ือนเยอะๆ ชอบการไดพักผอน ผอนคลาย
เม่ือเวลาทํางานก็ทํางานก็ตั้งใจทุมเท แตพอเวลาพักก็หาความสุขใหกับตัวเองอยางเต็มที่ เปนคน
ราเริงเชนกัน ใครอยูใกลก็มักเบิกบานไปดวย

ความพยายามของบักหมอง
หลังจาก...ที่ใชความพยายาม................ตอจิ๊กซออยูนาน

ในที่สุด..บักหมองก็ตอเสร็จ
เขาเอาไปอวดเพื่อน...ดวยความภาคภูมิใจ

เปนไง ................เน่ียฉันใชเวลาตอ...แค 5 เดือนเองนะโวย
เพ่ือนบักหมองงง...ที่เขากลาอวด

5 เดือน เหรอ ! แถวบานฉันเรียกวา..! โคตรนานเลยนะนั่น
แกนี่ไมรู อะไรเลย...บักหมอง...ไมยอมลดละ

ดูที่กลอง นี่ ................เห็นม้ัย .................มันบอก วา...
สําหรับ 4-7 ป

แต..ฉันใชเวลาแค 5 เดือนเองนะเนี่ย...เกงใชม้ัย (!!) 

รูอยางนี้แลว กล็องเอาไปทายนิสัยของ   
คนที่คุณอยากรูกันได...

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

          สารคดี บทความ บทวิจารณ ความคิดเห็น และขอเขียนตาง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน โรงพยาบาล  
บานแพว (องคการมหาชน) ไมจําเปนตองเห็นดวย หรือรวมรับผิดชอบไมวากรณีใด

~ ชอบกาแฟรสชาติหวานมัน ~ แสดงวาเปนคนที่เปดเผย ใจกวาง ชอบความสนุก
สนานในชีวิต เปนคนราเริง ชางกระเซาเยาแหย นอกจากนั้นยังเปนคนรักความยุติธรรม
ไมชอบการเอารัดเอาเปรียบ และจะรักษาสิทธิของตัวเองเสมอ

~ ชอบกาแฟที่กลิ่นหอมแรงๆ ~ แสดงวาเปนคนที่ชางเลือก ชอบแตส่ิงที่ดีที่สุด มักพิถีพิถันตอขาว
ของเครื่องใชสวนตัว เปนคนรักเพ่ือน มีทัศนะที่ชัดเจนตอส่ิงตางๆ และชอบการอยูในสังคมที่มีแต
คนทัศนะตรงกัน
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