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ทานสามารถติดตามขาวสารและความรูตาง ๆ ของโรงพยาบาล 
ไดที่ สถานีเพื่อพฒันาสังคมและสุขภาวะ

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ที่ 100.25 MHz

(( เสารที่ เสารที่ 22 ของเดือนมกราคม ของทุกป  ของเดือนมกราคม ของทุกป ))
ประวัติความเปนมา

นายวี เอ็ม กุลกานี ผูแทนองคการสหพันธเพ่ือสวัสดิการเด็กระหวาง
ประเทศ เปนผูเสนอตอกรมประชาสงเคราะห ใหมีการจัดงานวันเด็กแหงชาติข้ึน
เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดเห็นความสําคัญของเด็ก และเพื่อกระตุนเตือนใหเด็กได
ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง

สําหรับงานวันเด็กแหงชาติในเมืองไทยน้ันจัดข้ึนครั้งแรกในวันจันทรแรก
ของเดือนตุลาคม พ .ศ . 2498 ตามคํ าเชิญชวน  ขององคการสหพันธ เพ่ื อ
สวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ เพ่ือใหประชาชนเห็นความสําคัญ
และความตองการของเด็ก และเพื่อกระตุนใหเด็กตระหนักถึงบทบาทอันสําคัญของ
ตนในประเทศ โดยปลูกฝงใหเด็กมีสวนรวมในสังคม เตรียมพรอมใหตนเองเปน
กําลังของชาติ และไดจัดตอกันมาเปนประจําทุกป จนถึง พ.ศ. 2506 จึงมีความคิด
วาควรจะเปลี่ยนไปจัดงานวันเด็กในวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคมเน่ืองจากเห็นวา
เปนชวงที่พนจากฤดูฝนมาแลว และเปนวันหยุดราชการทําใหเกิด ความสะดวกดวย
ประการทั้งปวง แตในปถัดมา คือป พ.ศ. 2507 ไมสามารถจัดงานวันเด็กไดทัน จึง
ไดเริ่มจัดในป พ.ศ. 2508 ซึ่งถือเอาวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม เปนวันเด็ก
แหงชาติมาจนถึงปจจุบันน้ี

วัตถุประสงคของการจัดงานวันเด็กแหงชาติ

- เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก สนใจในการเล้ียงดูอบรม
ส่ังสอนเด็ก และชวยเหลือสงเคราะหเด็กเปนพิเศษ

- เพ่ือใหเด็กและเยาวชนยึดม่ันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

- เพ่ือใหเด็กรูจักหนาที่ของตน และอยูในระเบียบวินัยอันดี

- เพ่ือเผยแพรปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิของเด็ก

ท่ีมา : http://hilight.kapook.com/view/17298

“ ฉลาดคดิ จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝน

คําขวัญวันเด็ก ประจําป 2552 จากนายกรัฐมนตรี

ผูกพันรัก สามคัคี ”

         สวัสดีปใหม 2009 ครับ ผูอานทุกทาน เปล่ียน พ.ศ.
ใหมแลว ขอใหมีความสุขกันถวนหนา ขอใหมีเงินมีทองใชไม
ขาดมือ เริ่มตนกันในปน้ี สานใจของเรา ก็ยังมีแตส่ิงดี ๆ นํามา
ใหทุกทานไดอานกันตามเคย ในฉบับนี้ มีเรื่องของอันตรายจาก
การดื่ มนมวัว ตามมาก็ เป น เรื่องของอันตรายจากสาร
เมลามีนที่อยูในนมผง ที่มีขาวดังใหฮือฮา เม่ือไมนานมาน้ี แถม
ภาพงานปใหม ที่ โรงพยาบาลจัดข้ึน และยังพาไปเที่ยวอีก
หนาว ๆ อยางนี้ตองที่น่ีเลย หวยน้ําดัง จ.เชียงใหม เอาละ ถาจะ
เลาตอคงไมจบแน ๆ บก.จึงอยากให ผูอานเขาไปติดตามกันใน
เลมดีกวา บก.ตองขอไปกอน โชคดีปใหม กันทุกคนนะครับ…



Pharmacy  Room โดย ภญ.ล้ินจ่ี  อุนเมือง : ผูจัดการฝายเภสัชกรรม

สานใจ 3

ฟ.ฟนสะอาดจัง...โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา รงศเหลืองอราม

ทําไมฟนน้ํานมผุงายกวาฟนแท ?

ทําไมฟนน้ํานมของเด็กมีรอยเหลืองๆตั้งแตขึ้นมา ?

ฟนนํ้านมมีรอยสีเหลือง ๆและมีผิวขรุขระ เปนความผิดปกติของช้ัน
เคลือบฟน เรียกวา “อีนาเมลไฮโปเพลเซีย”เปนผลมาจากชั้นเคลือบฟน
สรางตัวไมสมบูรณ ในระยะที่เด็กอยูในครรภ สาเหตุสวนใหญมาจากการ
ขาดสารอาหารของแม บางครั้งอาจเกิดจากเด็กคลอดกอนกําหนด หรือมีนํ้า
หนักต่ํากวาเกณฑ คือ นอยกวา 2,500 กรัม

เม่ือแรกคลอด หรือการขาดสารอาหารในชวง
ขวบปแรกเคลือบฟนที่ ไมสมบูรณ  จะผุไดงายกวา
เคลือบฟนที่เปนปกติประมาณ 2.5 เทา         ฟนนํ้านมผุงายกวาฟนแท เพราะมีเคลือบฟนบางกวา และมี

แรธาตุแคลเซียมฟอสเฟตเปนองคประกอบนอยกวาฟนแท และเปน
สาเหตุหนึ่งที่ทําใหการผุของฟนนํ้านมผุลุกลามสูโพรงประสาทฟนได
อยางรวดเร็ว นอกจากนี้ เด็กเล็กมักกินอาหารจากการดูดขวด ทําให
ฟนแชอยูในอาหารไดนาน ถาเปนอาหารที่มีนํ้าตาลก็จะทําใหฟนผุงาย
ข้ึนประกอบกับเด็กเล็กสวนใหญแปรงฟนเอง  และแปรงไดไมสะอาด
จึงเปนปจจัยรวมใหเด็ก ๆ มีฟนผุ 

ฟนน้ํานมสําคัญอยางไร ?

        ฟนนํ้านมมีความสําคัญไมนอยกวาไปกวาฟนแท โดยทํา
หนาที่หลักในการบดเคี้ยวใหละเอียด เพ่ือสงตอใหกระเพาะอาหาร
และลําไสทําหนาที่ยอยอาหารไดอยางสมบูรณ และยังมีหนาที่อ่ืน ๆ
ที่มักถูกมองขามไป อันไดแก การเคี้ยวอาหารของฟนนํ้านม เปนตัว
กระตุนใหขากรรไกรมีการเจริญเติบโตมีขนาดกวางพอเพียงใหฟน
แทที่ขนาดโตกวาฟนนํ้านมสามารถขึ้นได และฟนนํ้านมแตละซี่
เปรียบเสมือนเสาหลักที่จองที่ไวใหฟนแท ข้ึนไดตรง ไมซอนเก 
นอกจากนี้ ยังชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานภาษา ทําใหเด็กพูดได
ชัดเจน และเพ่ิมความสวยงามใหแกใบหนาของเด็กอีกดวย

คนหายาขยะ

ฉลากยา ประกอบดวยสวนสําคัญตาง ๆ ที่ควรศึกษาและปฏิบัติตาม ดังนี้

ทั้งนี้รายละเอียดดังกลาวขางตน โปรดตดิตามฉบบัหนานะคะ…

(1) ช่ือยาและสวนประกอบ
(2) สรรพคุณหรือขอบงใช
(3) ขนาดและวิธีใช
(4)   วันผลิตและวันหมดอายุ
(5)  คําเตือน ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียง
(6)   เลขทะเบียนตํารับยา
(7)   ประเภทของยา
(8)   ช่ือและที่ตั้งของผูผลิต

อันตรายจากการใชยาขยะ คือ กอใหเกิดการสูญเสียและอันตรายไดหลาย
ประการ อาทิ การสูญเสียโอกาสในการรักษา และการเพิ่มพูนโอกาสในการ
เกิดโรค/อาการแทรกซอน เน่ืองจากการไดรับยาที่หมดอายุ หรือเส่ือมสภาพ  
เชน  การใชยาเตตราซัยคลิน ที่หมดอายุ จะทําใหไตวาย นอกจากนี้ การใชยา
ที่มีฉลากไมครบถวน ( อาทิ ไมมีช่ือยา สรรพคุณ และวิธีใชยา )  หรือไมมี
ฉลาก จะทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพรางกายอยางไมสามารถคาดคะเนได
เชนกัน

การปองกันการเกิดยาขยะ ทําไดดวยการอานและปฏิบัติตามฉลาก การเก็บ
รักษาอยางถูกตอง และการปรึกษาเภสัชกร ลวนแลวแตเปนกระบวนการปอง
กันการเกิดยาขยะไดเปนอยางดี

ฉลากยา บงบอกขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอความปลอดภัยในการ
ใชยา อยางไรก็ตาม ยังมีประชาชนผูใชยาบางสวนไมใหความสําคัญกับ
ฉลากยา ทําใหเกิดผลเสียตามมาหลายประการ จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
อานฉลากยา และปฏิบัติตามอยางจริงจัง

ยาขยะ คือ ยาที่หมดอายุ เส่ือมสภาพ มีฉลากไมครบถวน ( อาทิ ไมมีช่ือยา
สรรพคุณ และวิธีใชยา ) หรือไมมีฉลากเม่ือเก็บยาเหลาน้ีไวในบานหรือในตูยา
ที่บาน จึงมีสภาพเสมือนเปน ยาขยะ ซึ่งนอกจากจะไมมีประโยชนแลว ยัง
ไมสามารถนํามาใชไดอีก เพราะอาจทําใหเกิดอันตรายตอรางกายได
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โดย...องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพวรูทันโรค
นมวัว...มัจจุราชเงียบ

ใคร ๆ ก็แนะนําใหด่ืมนม นมมีประโยชนตอสุขภาพ แตในสมัยน้ีมัน เปล่ียนไป
แลว เพราะคนสวนมากจะเกิดภาวะการบริโภคเกินซะมากกวา และที่สําคัญโปรตีนที่คน
สวนใหญไดมา สวนหนึ่งก็มาจากการดื่มนมน่ันเอง ในนมมีอะไรที่ไมดีตอสุขภาพ ท้ังที่ใน
นม มีไขมัน โปรตีน และแคลเซียม ไขมันในนมเปนไขมันจากสัตว ซึ่งอุดมไปดวยโคเลส
เตอรอล เปนไขมันอิ่มตัว เราอุตสาหหนีนํ้ามันหมู แลวยังมากินนมเอาโคเลสเตอรอลเขา
ไปอีกหรือ จาก ขอสังเกตที่วา คนอเมริกันกินนมเยอะที่สุด และมีปญหาเรื่องน้ําหนักเกิน
พวงตามมาดวย ผูชายอวน 27% ผูหญิง 46% ในขณะที่สถิติเรื่องอวนในคนไทยมีแค
ประมาณ 20% ทั้งหญิงและชาย 

เรื่อง เบาหวานในคนอเมริกันก็ไมไดดีเทาไหร ขอกระซิบเบาๆ วา คนอเมริกันเปน
เบาหวานมากกวาคนไทย 3 เทาเชียวนะ สถิติโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ในคน
อเมริกันลวนแลวแตสูงกวาคนไทยทั้งส้ิน นาแปลกที่ฝรั่งที่มาสอนใหเราดื่มนมปองกัน
กระดูกพรุน กลับมีอัตราเสี่ยงตอโรคกระดูกพรุนมากกวาเราเกือบ 9 เทา

นมวัวเพิ่มความเสี่ยงตอภูมิแพ - ไซนัสอักเสบ
หอบหืด

เพราะวาพันธุกรรมของคนไทยนั้นมักจะแพตอ
นมวัว เคยมีการวิจัยในอาสาสมัครคนไทยที่ใหด่ืมนมวัว
แลวนํามาสองดูเย่ือบุโพรง จมูกและเยื่อบุลําไส พบวาคน
เหลาน้ีมีอาการบวมของเยื่อบุ โพรงจมูกและลําไส ถึง
100%

ด่ืมนม…มะเร็งอาจถามหา
          นับ ตั้ งแตป ค .ศ .1950-1975 หลังญี่ ปุ นแพ
สงคราม นักวิจัยชาวญี่ปุนพบวาคนญี่ปุนด่ืมนมเพ่ิมข้ึน
15 เทา กินเน้ือสัตวเพ่ิม 7.5 เทา ผลก็คือในชวงเวลาดัง
กลาว ผูหญิงญี่ปุนปวยเปนโรคมะเร็งปอด มะเร็งเตานม
และมะเร็งลําไสมากกวาเดิม 300% ซึ่งตรงกับงานวิจัย
ของสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติอเมริกาที่วา อาหารไขมัน
อ่ิมตัวสูงเพ่ิมความเส่ียงตอโรคมะเร็ง เชน มะเร็งลําไส
ใหญ มะเร็งตอมลูกหมาก และมะเร็งเตานม

ด่ืมนมเสี่ยงตอการเกิดนิ่วในถุงน้ําดี
เน่ือง จากนมเปนสาเหตุที่ สําคัญของไขมันใน

เลือดสูง ดังนั้นนมจึงมีสวนเพ่ิมความเส่ียงตอโรคนิ่วในถุง
นํ้าดีไดดวย ทั้งนี้น่ิวในถุงน้ําดีบางสวนเกิดจากการที่มีสม
ดุลของน้ําดีและไขมันผิดปกติ ทําใหนํ้าดีตกตะกอนเปน
น่ิวได

มีการวิจัยวา นมวัวเปนสาเหตุของโรคอวน ไขมันในเลือดสูง และโรคหัวใจ
หลอดเลือด แมวาคุณจะดื่มนมพรองไขมันแลวก็ตาม แตคําวาพรองไขมันในที่น้ี
เปนการเลนคํา เพราะพรองไขมันก็คือยังมีไขมันอยูแตนอยกวาปกติเทาน้ันเอง

นมไมใชแหลงอาหารที่ดีที่สุด
จะกินดื่มอะไร ถาไมใหดื่มนม (วัว)



สานใจ 5

เมลามนี  มหันตภัยใกลตัว สารปนเปอนสยองขวัญ

น่ีเปนชองทางใหผูประกอบการชาวจีนที่เห็นแกตัวและตั้งใจนําสารเมลามีนมาผสมกับนมผง เพ่ือใหนมมีความเขมขนข้ึน เปนการเพิ่มปริมาณ
โปรตีนใหไดตามที่มาตรฐานกําหนด

สวนพิษของสารเมลามีนน้ันไมจําเปนตองรับประทานเขาไปโดยตรง เพียงแคสูดดมเขาไป หรือผิวหนังสัมผัสก็ทําใหเกิดการระคายเคือง จนสง
ผลใหผิวหนังอักเสบไดแลว ฉะนั้นย่ิงไมตองพูดถึงวา ถารับประทานเขาไปจะเกิดอะไรขึ้น เพราะรางกายเราไมสามารถยอยสารเมลามีนได ไตจึงไม
สามารถขับสารพิษออกมาทางปสสาวะ ดังนั้นเม่ือสารน้ีเขาสูรางกายจะเขาไปสะสม จนกลายเปนน่ิวในทอปสสาวะ และไต กอใหเกิดมะเร็งที่ทอปสสาวะ 
ทําลายระบบสืบพันธุ และทําใหไตวายไดอยางเฉียบพลัน

ดังนั้นเม่ือนําเมลามีนมาผสมในน้ํานมหรือนมผงก็ทําใหผลการตรวจพบเปอรเซ็นตไนโตรเจนสูง
ข้ึนดวย จึงทําใหเขาใจผิดไดวาผลิตภัณฑที่ตรวจนั้นมีโปรตีนสูง คุณภาพดีไดมาตรฐานดวย ทั้งนี้เพราะ
การตรวจหาปริมาณโปรตีนในนมผง ปจจุบันยังไมสามารถทําไดโดยตรง แตจะทําทางออมดวยการตรวจหา
ปริมาณไนโตรเจนแทน เน่ืองจากโปรตีนมีไนโตรเจนเปนองคประกอบเชนเดียวกัน

          จะวาไปแลว เราคงเคยไดยินช่ือ “ เมลามีน ( Melamine ) ” มาบางแลว เชน ชามเมลามีน หรือจานเมลามีน น่ันก็เพราะเจาสารเมลามีนน้ีมี
คุณสมบัติทนความรอน จึงนิยมใชทําผลิตภัณฑพลาสติก โดยสาเหตุที่มีการลักลอบใสลงในนมผง เน่ืองจากคุณสมบัติของเมลามีนที่เปนผงสีขาว เม่ือ
นํามาละลายน้ําจะละลายน้ําไดนอย มีลักษณะเปนคอลลอยดเชนเดียวกับน้ํานมสด นอกจากลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกับนมผงมากจนแทบแยกไม
ออกแลว เมลามีนบริสุทธิ์ยังมีองคประกอบของไนโตรเจนสูงมากถึง 66.67% คิดเปนปริมาณโปรตีนได 416.66%

          จากขาวการปนเปอนของสารเมลามีนในนมที่ประเทศจีน จนเปนเหตุใหเด็กเสียชีวิต 4 ราย และมี
เด็กลมปวยกวา 60,000 ราย ในจํานวนนี้ 150 ราย เกิดอาการไตวาย และเริ่มลุกลามไปยังหลายประเทศ
ที่มีการนําเขาสินคาจากประเทศจีน จนเกิดการตื่นตัวเรงตรวจสอบสารเมลามีนในผลิตภัณฑนมผงและ  
สินคาที่เก่ียวของอยางเรงดวน ขณะที่ดานนักวิชาการก็ไดออกมาใหความรูเก่ียวกับสารเมลามีน เพ่ือชวยให
ประชาชนรบัทราบถึงอันตราย และปองกันตัวเองไดมากข้ึน

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) จึงมีการกาํหนดคาท่ีปลอดภัยของเมลามีนปนเปอนในอาหาร พรอมประกาศ
ใหผูบริโภคทราบดังตอไปนี้

1. นมทารก นมยูเอชที นมสดที่เปนชนิดนํ้า หามมีการปนเปอนเมลามีน 
1 พีพีเอ็ม หรอืหามเกิน 1 สวน ใน 1 ลานสวน 

2. นมผงตองไมเกิน 10 พีพีเอ็ม 
3. ผลิตภัณฑที่มีนมเปนสวนผสม เชน ขนมตาง ๆ ช็อกโกแลต ไอศกรีม 
โยเกิรต ตองไมเกิน 2.5 พีพีเอ็ม

ทั้งนี้ เราสามารถสอบถามผลการตรวจสอบผลิตภัณฑวา     
ปนเปอนสารเมลามีนหรือไม ที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา    
(อย.) โทรศัพท 0-2590-7212 , 0-2590-7215 (เวลาราชการ) หรือ
ทางอินเทอรเน็ต www.fda.moph.go.th



โดย...คุณสุวีณา  ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษา

การปองกนั และรักษาผิวแหง ในหนาหนาว

สานใจ 6

          เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2552 ที่ผานมาเปนวันเด็กแหงชาติ ทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 ได
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติข้ึน ไดรับความรวมมือจากหลายภาคสวน ในการสนับสนุนของรางวัล
และมีรานคามากกวา 40 รานที่มารวมงานและทางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)ได
สนับสนุนอาหารไดแก ราดหนาและนมสด ในงานมีเด็กและประชาชนเขารวมกิจกรรมกวา 1,000 
คน มีการแสดงพารามิเตอร สาธิตการใชวิทยุส่ือสาร และทางโรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) ไดรวมจัดกิจกรรมสันทนาการตาง ๆ ไดแก เกาอี้ดนตรี ทุบหนู โยนหวง ปาเปา เขียนกลอง
ความฝน สาธิตการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน ไดรับความสนใจจากประชาชนอยางมาก

กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

การปองกันและรักษาปญหาผิวแหง หลักการก็คือ เพื่อปองกันการเสียนํ้าจากผิวหนังมากขึ้น และเพิ่มปริมาณนํ้าที่เสียไปใหกับผิวหนัง ดังนี้
1. การอาบน้ํา ไมควรอาบน้ําบอย นํ้าที่อาบควรเปนนํ้าอุน ไมรอนจัด อุณหภูมิ

ประมาณ 34 องศาเซลเซียส
2. ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ใหพอดี รูสึกสบาย
3. เพ่ิมความชื้นใหกับส่ิงแวดลอม เชน การใชเครื่องเพ่ิมความช้ืน (Ultrasonic 

humidifiers) 
4. ท าค รี ม ที่ ล ด ก า ร สู ญ เ สี ย นํ้ า อ า ทิ ส า ร พ ว ก Vaseline, Petrolatum 

,Lanolin,Ceramide 
5. เพ่ิมการดึงน้ําจากอากาศเขาผิวหนัง โดยใชครีมที่ มีสวนผสมของ 20-45 % 

Propylene Glycol ,Glycerine ,Urea,Ceramide 
6. การทาครีมที่มีสวนผสมของ AHAs,Salicylic acid,Lactic aicd จะชวยลดความ

หนาของผิวหนัง ลดการตึงตัว ทําใหผิวหนังนุมนวลขึ้นได
7. การใชครีมทาแกแพ หรือแกคัน ที่มีสวนผสมของสารสเตียรอยด ควรทาเทาที่    

จําเปน เพราะมีผลขางเคียงทําใหผิวแหงมากข้ึนได และ ไมควรเกา
8. หลีกเล่ียงการอบซาวนา หรือ การขัดผิว การกรอผิว
9. เลือกผลิตภัณฑลางหนา หรือทําความสะอาดผิวกายที่ไมมีความเปนกรด หรือ ดาง

แรง ๆ ควรใชสบู เจล หรือโฟมออนๆ ที่มีสารเคลือบผิว
10. ใชครีมบํารุงทาเปนประจํา

เรียบเรียงโดยนพ.จรสัพล รินทระ : http://heyhaparty.blogspot.com/2007/11/blog-post_3356.html



เคล็ดลบันารู...

ขาวสารงานประกันสงัคม

สานใจ 7

ประกันสังคม แจง : ฉีดพาราฟนเขาอวัยวะเพศ 
ใชสิทธิการรักษาไมได

สํานักงานประกันสังคมแจง ผูประกันตนชายที่ตองการเพ่ิมขนาดอวัยวะเพศ โดยการฉีดยาพาราฟนเขาอวัยวะเพศนั้น ไมสามารถใชสิทธิการ
รักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมได

          จากการประชุม การพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2551 ที่ผานมา สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคมทั่วประเทศไดรับรูทั่วกันวา “ การที่ผูประกันตนยินยอมใหมีการฉีดพาราฟนเขาอวัยวะเพศของ
ตนเองนั้น ” จะเกิดผลรายภายหลังคือ มีการอักเสบเกิดข้ึน การรักษาตองมีการผาตัดหลายครั้ง ไมสามารถใชสิทธิการรักษาพยาบาลจากประกันสังคม
ได

          โดยเฉพาะโรงพยาบาลสระบุรี ไดรายงานวา มีผูปวยจากการใชพาราฟนฉีดเขาอวัยวะเพศนี้ เขามารับการตรวจรักษาที่แผนกผูปวยนอก 
ประมาณวันละ 4-5 ราย ซึ่งเปนปญหาที่ไมควรเกิดข้ึน สํานักงานประกันสังคม จึงขอแจงใหทราบวา นอกจากจะตีความวาเปนกรณียกเวนสิทธิการ
รักษา ในประเด็นของการเสริมสวยโดยไมมีขอบงช้ีแลว ยังถือวาเปนเจตนาทํารายตนเองโดยรูเทาถึงการณหรือไมถึงการณก็ตาม ถือวาเปนการเสริม
แตงเกินธรรมชาติ ซึ่งเจตนารมณของประกันสังคมนั้น ใหความสําคัญในการคุมครองผูประกันตนไมนอยกวาความจําเปนข้ันพ้ืนฐาน

          อวัยวะเพศชายใหญหรือเล็กไมใชความจําเปนพ้ืนฐาน การแพทยยืนยันวา คุณภาพและหนาที่ในการทํางานนั้นไมเก่ียวกับขนาดแตอยางใด  
ผูประกันตนชาย กรุณารับทราบไวดวย

คุณรูหรือไม .... วาคนสายตาสั้น ควรสนใจวิตามินใดบาง

อยาคิดวาเมื่อสายตาสั้นแลว ก็จะตองสั้นมากขึ้นเรื่อยๆ เสมอไปนะคะ เนื่องจากวา
เซลลประสาทตานั้น จะไมเสื่อมลงไปถาไดรับการบํารุงที่ดี

โดยมากเราจะเคยไดรูเพียงวาคนท่ีรับ ประทานวิตามินเอ เปนประจําสมํ่าเสมอจะมีดวงตาสวย
สายตาดี เพราะวิตามินเอเก่ียวของกับสายตาโดยตรงอยูแลว

แตทางวิทยาศาสตรการแพทยไดคนควาพบวา วิตามินบี1 และวิตามินอี มีคุณสมบัติชวยบํารุง
สายตาของคนเราไดเปนอยางดี การขาดวิตามินอี ทําให จอรับภาพของตาเสื่อม การขาดวิตามินบี 1 
ประสาทที่ทําหนาที่นําภาพไปสูสมองก็ จะเกิดผิดปกติ มีผลทําใหประสาทเสื่อม

และอาหารที่เปนแหลงวิตามินอี และ บี1 ที่ดี ไดแก ตับ นม ถั่วลิสง ถั่วตาง ๆ ไขแดง ขาวซอมมือ
เตาหู เน้ือหมู งา กระเทียม และสาหราย

รูอยางนี้แลวก็อยาลืมดูแลสุขภาพตาของคุณ ๆ ใหดี ซะตั้งแตวันนี้นะคะ   ดวงตาคูสวย จะได
เพิ่มความสดใสของชีวิตใหคุณไดนาน ๆ คะ



โรคกับอาหาร

สานใจ 8

บอกวาทองวาง อยากิน นั้นนะ ...
ไมไดหมายความวา หามกินอาหารแลวปลอยใหทองวางตอไปหรอกนะ แตหมายถึงเวลาทองวางไมควรกินอาหารที่จะบอกตอไปนี้ตางหากละ

ทองวาง อยากิน…

ชาชงแก ๆ
          จะทําใหเกิดอาการใจสั่น เวียนศีรษะ มือเทาไมมีแรง

กระเทียม
          คิดวาคงไมมีใครกินกระเทียมเปลาๆ เวลาทองวาง แตก็จะบอกไววา
กระเทียมจะไปกระตุนเย่ือบุกระเพาะอาหาร และทําใหเกิดอาการอักเสบอยาง  
รุนแรง

นม
ไมวาจะเปนนมวัวหรอืนมถ่ัวเหลืองก็ไมควรดื่ม นอกจากวาจะ

กินกับขนมปงหรืออาหารจําพวกแปง

ผัก
          การกินแตผักอยางเดียวเวลาทองวางก็จะทําใหกระเพาะ
อาหารเกิดอาการผิดปกติ

น้ําตาล
          นํ้าตาลหรืออาหารรสหวาน เพราะเมื่อโปรตีนรวมตัวกับ
นํ้าตาลก็จะเปนการลดสมรรถภาพการทํางานของระบบหมุนเวียน
เลือดและไต และสงผลตอการดูดซึมโปรตีน

เครื่องดื่มแอลกอฮอล
          ทองวางๆ ดื่มแตแอลกอฮอลอยางเดียวก็ระวังโรคกระเพาะจะ    
ถามหาเอาไดนะ

ลูกพลับ
ยางของลูกพลับเมื่อรวมตัวกบัน้ํายอยแลว จะทําใหมี

อาการเจบ็หนาอก คล่ืนไส และเกิดแผลในกระเพาะอาหารได

กลวย
หลายคนคิดวาเวลาทองวางตองกินกลวย แตผิด!! ถา

เรากินกลวยเวลาทองวาง จะสงผลใหปริมาณแมกนเีซียมในเลือด
สูงข้ึน เพราะในกลวยมีธาตุแมกนีเซียมสูงมาก และเกิดความไม
สมดุลกันระหวางแคลเซียมและแมกนีเซยีมในกระแสเลือด ซึ่ง
เปนการยบัยั้งการทํางานของหลอดเลือดและหัวใจ



จุดชมวิวดอยชาง
อยูบนดอยชางข้ึนไปทางเหนือของหวยน้ําดัง มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเล 1,962 เมตร เห็นสภาพธรรมชาติของทิวเขาสลับ   
ซับซอน และทะเลหมอกในตอนเชาตรู

บทความ “คนจนหามทองเสีย” IT Corner  By…นาย Hub

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน . . .
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Notebook... มีกี่ประเภท
          เครื่องโนตบุก (Notebook) นับเปนอีกทางเลือกที่นาพิจารณาเลือกใชในยุคน้ี จุดเดนก็คือ สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก ขอมูลที่เราใชงาน 
ถูกรวมไวในเครื่องเดียวที่เราพกติดตัว ทําใหงานไมสะดุด ลองมาสํารวจกันดูหนอยม้ัยวา โนตบุกที่วางจําหนายในปจจุบันน้ันมีก่ีประเภทแลวถาจะเลือก
หาซื้อมาใช แบบไหนที่นาจะเหมาะกับเรา
โนตบุกที่ใชแทนคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop replacement notebook)
          มีความสามารถครบครัน ทั้งความเร็วในการประมวลผล การแสดงภาพกราฟฟกความจุ ในการบันทึกขอมูล
การเช่ือมตออุปกรณตาง ๆ จนสามารถนํามาใชแทนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะไดเลย

โนตบุกรุนปกติ (Mainstream notebook)
          มีขนาดไมใหญไมเล็กมาก และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปนไวดวย โนตบุกประเภทนี้จึงไดรับความนิยมจาก
ผูใชงานทั่ว ๆ ไป มีหลากหลายรุนใหเลือก

โนตบุกขนาดเล็ก (Ultra portable notebook)
ถูกออกแบบมาใหมีนํ้าหนักเบา และบางเฉียบ โดยมักจะแยกสวนที่ไมไดใชประจําไวนอก

เครื่อง สําหรับบางรุนที่มีขนาดเล็กมากจะยอสวนคียบอรด และจอภาพลง สําหรับราคาจะคอนขาง
สูงกวาประเภทอื่นเพ่ือแลกกับรูปลักษณอันสวยงาม น้ําหนักเบา

แท็ปเล็ทพีซี (Tablet PC)
          แท็ปเล็ทพีซีจะใชปากกาที่ เรียกวาสไตล (style) ปอน    
คําส่ัง โดยการขีดเขียนบนหนาจอไดโดยตรง เปนการผสานแนวคิด
เครื่องพีดีเอกับโนตบุกเขาดวยกัน โดยมีแบบที่มีคียบอรด แต
สามารถซอนไว และแปลงรางใหใชปอนขอมูลแบบเขียนลงบน 
หนาจอได

          ขอจํากัดของการเลือกใชโนตบุก คงอยูที่ราคาที่สูงกวาเครื่องพีซีสเปค
เดียวกันพอสมควร มีความเปราะบาง หากเกิดปญหาจะแกไขยากกวา การอัพเกรด
เครื่องก็ทําไดยาก นอกจากนั้นก็มัก  มีปญหาเรื่องความรอนเม่ือเปดตอเน่ืองกัน
เปนเวลานาน (อันน้ีแลวแตรุนและการออกแบบเครื่องวามีระบบระบายความรอนดี
เพียงใดครับ)

หวยน้ําดัง
      นายตะลอนขอสวัสดีปใหมครับ..ขอใหเพ่ือนๆ เที่ยวกันอยางมี    
ความสุขเดินทางไปและกลับโดยสวัสดิภาพนะครับ

          หวยน้ําดัง มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยูในทองที่อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม และอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน มีสภาพปาธรรมชาติที่
สมบูรณ ภูเขาสูงชัน เปนปาตนนํ้าลําธาร มีจุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงาม
และจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันรมเย็นสวยงาม โดยเฉพาะบริเวณ
หวยน้ําดังที่มีช่ือวามีทะเลหมอกที่งดงาม
จุดเดนที่นาสนใจ :

จุดชมวิวบริเวณหวยน้ําดัง (ดอยก่ิวลม) เปนจุดชมวิวที่สวยงามมาก
ที่สุดและมีช่ือเสียงมากเปนที่รูจักของชาวไทยและชาวตางประเทศ เพื่อ
คอยชมพระอาทิตยข้ึนและทะเลหมอกอันกวางใหญในชวงฤดูหนาว

น้ําตกแมเย็น
          เปนนํ้าตกที่เกิดจากลําหวยแมเย็น
หลวง ซึ่งจะไหลลงมาสู แม นํ้าปายตอไป
สภาพนํ้าตกเปนนํ้าตกขนาดใหญ มีนํ้าไหล
ตลอดป

น้ําตกหวยน้ําดัง
เปนนํ้าตกที่เกิดจากลําหวยน้ําดัง มีความ

สูงประมาณ 50 เมตร กวาง 10 เมตร เปนนํ้าตกที่
สวยงามมากมีความสูง 3-4 ช้ัน และสภาพโดย 
ทั่วไปชุมช้ืนไปดวยพันธุไมปาดิบช้ืน

โปงรอน
อยูในปาสงวนแหงชาติแมปาย สภาพธรรมชาติของโปงรอนเปน    

บอนํ้ารอนเปรียบเสมือนนํ้ากําลังเดือดข้ึนเปนฟอง และมีหมอกควันปกคลุม
พ้ืนที่พรอมทั้งมี นํ้ารอนไหลเรื่อยๆท่ัวบริเวณกวาง บอนํ้ารอนแหงนี้ มี   
บอใหญ 2 บอ นอกน้ันมีลักษณะเปนนํ้าผุดบางจุด และรอบ ๆ โปงรอนเปน 
ตนสักที่สมบูรณมาก ความรอนของน้ําประมาณ 80 องศาเซลเซียส



รั้วโรงพยาบาล...
          เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2551 โรงพยาบาลบานแพว จัดกิจกรรมกีฬาสี ป 2552 มีเดินขบวนพาเหรดเริ่มตน ณ ที่วาการอําเภอบานแพว มี
ประกวดกองเชียร กิจกรรมการแขงขันมากมาย เลนกันอยางสนุกสนาน บริเวณ หนาหอพักพยาบาล 

          ตอมาวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลาประมาณ 07.00 น. ถวายภัตตาหารเชาแดพระสงฆ 
พรอมทั้งพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง บริเวณ หนาลานอเนกประสงคสมเด็จยาฯ พระสงฆ
จํานวน 99 รูป ไดบุญไปตาม ๆ กัน หมดทุกขหมดโศกกันทีนะปน้ี สวนกิจกรรมในภาคค่ํา เริ่มเวลา 
ประมาณ 19.00 น. มีบุคคลสําคัญรวมกิจกรรมกันมากมาย ภายในงานมีพิธีสนุกสนาน มีการมอบทุน
การศึกษาแกนักเรียนเรียนดี และมอบรางวัล “คนดีของฉัน” จํานวน 15 ทาน

         มีประกวดรองเพลง “บานแพว The Star”  รอบตัดสิน หลังจากแขงขันมาแลว 2 รอบ 
ใครเสียงดี ใครเตนเกง คงจะไดเกิดก็งานนี้แหละ มีประกวดแตงชุดแฟนซี หลาย ๆ ทีม สง     
ผูเขาประกวดจนจําหนาคราตาไมไดเชียว จนเวลาเกือบ 23.00 น. ก็เปนอันวาไดสงทายป 2008 
ตอนรับ ป 2009 ปฉลู ขอใหทุกทานมีแตสุข สมหวังทุกประการ สุขภาพรางกายแข็งแรงกัน    
ตลอดป.....

สานใจ 10



ผูบรจิาค    ประจําเดือนธันวาคม 2551
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ขอเชิญรวมบริจาคเงินสมทบทุน เพ่ือซื้อเครื่องฟอกไต จํานวน 6 เครือ่ง
ไดที่โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) โทร. 034-419555

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 บริษัท ตะวันออกรุงเรือง จํากัด 1,500,000.00
2 พระครูวิศิษฎพิทยาคม (เจาอาวาสวัดโพธ์ิทอง) 100,000.00
3 นางอาจารีย  กาญจนคูณเศรษฐ 52,000.00
4 คุณสมชาย - คุณพรทิพย  วานิชยานนท  และครอบครัว 24,000.00
5 คุณมณธนา - นางแสงออน  และครอบครัว 20,000.00
6 คุณแมไร  ฉายะยันต 20,000.00
7 คุณทองมูล  กิจประชา 20,000.00
8 คุณแมสุนทร  วานิชยานนท 16,000.00
9 คุณภูกิจ - คุณกนกกุล  สุขศรีดิษกล 12,000.00
10 คุณไตรรัตน  ตันสุวรรณรัตน 12,000.00
11 ด.ต.วิชิต  ถิ่นบุญชู 12,000.00
12 นายช้ิน  เพ็ชรเท่ียง 10,000.00
13 คุณสุรินทร - คุณสมเสียง  เดชเพียร 10,000.00
14 คุณสมโชค  วงศภิวัฒนา 10,000.00
15 นส.ดอกไม  สามโคก 5,000.00
16 คุณธนู  ลาภกิจ 5,000.00
17 คุณบุญชวย  สุขแปดริ้ว 5,000.00
18 คุณโสรยา  ทรงสุมนัส 5,000.00
19 คุณพรชัย - คุณสุนันท  เฉลยวุฒิโรจน  และครอบครัว 5,000.00
20 นางวันเพ็ญ  ทิพยทัศน 5,000.00
21 นายประพล-นางอํานวย  รอดสวัสด์ิ 5,000.00
22 นายกฤตณัช - นส.ชิสาณัฎฐ   เอี่ยมชีรางกูร 4,000.00
23 คุณละมูล  ผองใส 3,000.00
24 นายบัวจง   จาโสตย 2,000.00
25 นายวีระ  ธรรมศร (รวมบุตร) 2,000.00
26 นางศิริพร  ศิริเวชฎารักษ 2,000.00
27 คุณเซี๊ยะเมง  แซเตียว 2,000.00
28 คุณฉวี  ใชบางยาง 2,000.00
29 ครอบครัวกาํนันสด  บุญมีรอด 2,000.00
30 คุณชูเกียรติ  ปุณยรัตนภักดี 2,000.00
31 คุณลัดดาวัลย  สงคสะอาด - คุณธีรพล  เมลีองคศิลป 2,000.00
32 นส.หอม  แอนิหล 1,000.00
33 คุณแมปว  เอกจรูญ 1,000.00
34 นายวิโรจน - นางวาจี - ดญ.พรรัชดา   ไพบูลยวัฒนชัย 1,000.00
35 นางนงลักษณ  อารยะภักดี และบุตร 1,000.00
36 คุณนฤมล  เฉลยวุฒิโรจน และคุณมัธริยา  ศังจันทรานนท 1,000.00
37 คุณเดรเรศ - คุณพัชราภรณ - ดช.กิตติภูมิ  ธูปตากอง 1,000.00
38 คุณปฏิพร  อุยตระกูล 1,000.00
39 คุณลลนา  อุยตระกูล 1,000.00
40 คุณแมกิ่งดาว  ชวนะสิทธิ 1,000.00
41 คุณสราลี  สืบมาก - คุณอัษฎางศ  หอสกุล 1,000.00
42 คุณนลินรัตน  ฉุยฉาย และครอบครัว 1,000.00
43 คุณชุติมา  ศิริพิทยกุล 1,000.00
44 คุณสุรีพรย  พิเชษฐวณิชย, คุณสุริวง, ดญ.ศศิกาญจน  รัตนมณู 1,000.00
45 คุณสิงโต  บุญมี 1,000.00
46 ดญ.อธิชา  หวังบุญเย็น 1,000.00
47 ครอบครัวคูหศรีวินิจ 1,000.00
48 บริษัท อาปาเช  มารเก็ตต้ิง  จํากัด 1,000.00

บริษัท ตะวันออกรุงเรือง จํากัด
บริจาคเครื่องผาตัดสลายเลนสแกวตาและผาตัดทางสวนหลัง
ใหแก แผนกจักษุ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
มูลคา 1,500,000 บาท เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2551

พระครูวิศิษฎพทิยาคม (เจาอาวาสวัดโพธิท์อง)
บริจาค เลนสแกวตาเทียม 100 คู

มูลคา 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2551

คุณอาจารีย  กาญจนคูณเศรษฐ
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2

และซื้อเตียงผูปวย จํานวน 1 เตียง
จํานวน 52,000 บาท เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2551



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

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

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

!!~นักเรยีนคือ...~!!!

* ผูมีอาชีพรับจางเรียนหนังสือจากผูปกครอง
* บุคคลที่มีประสาทหูไวตอเสียงออดหมดช่ัวโมง
* นักรองวงคอรัสเพลงชาติไทย เปดคอนเสิรตทุกแปดโมงเชา
* นักบริโภคมืออาชีพ ถนัดในการบริโภคขนมใตโตะเรยีน
* นักเศรษฐศาสตร ผูมองการณไกล คํานวณขอคาอุปกรณการเรยีน เกินไวกอน
* นักทอลคโชวฝปากเดนทอลคได แมขณะอาจารยสอนหนาหอง
* นักโบราณคดี สํารวจลายมือของเพื่อนตอนลอกการบาน
* ดีไซนเนอรไอเดียเลิศ มีความสามารถในการดัดแปลงชุดนักเรยีนสไตลใหม
* ผูทีถู่กบังคับใหตองทําเวรทุกสัปดาหและเรยีกมันวา "มีเวร มีกรรม" 
* ผูแบกภาระหนักอึ้ง แตในกระเปานักเรยีน กวาครึ่งเปนหนังสืออานเลน
* ผูมีสายตาประดุจเหยีย่วมองเห็นฝายปกครองในระยะ 100 เมตร
* เรยีนสนุก ลุกน่ังสบาย ลูกโงเปนควาย พอแมวายวอด

นิยามคําวา “นักเรียน”

ทายนิสัยจากการทักทาย
ประเภทยิ้มและสบตา
          คนที่ย้ิมและสบตาเสมอ เวลาทักทายนั้น ขอบอกเลยวาเคาเปนคนที่
ม่ันสุด ๆ เลยหละ อยากทําอะไรก็ทํา ไมเคยแครสายตาของคนรอบขางเลย

ประเภทหลบสายตา
          ใครที่มักจะหลบสายตาในขณะที่ทักทายหรือถูกแนะนําใหรูจัก  
แสดงวาเปนคนท่ีคอนขางเก็บตัวอยูคนเดียว รักสงบไมชอบสุงสิงกับใคร
ชอบที่จะอยูในโลกสวนตัวของเขาเองมากกวา

ประเภทที่ข้ีอายสุด ๆ
          สําหรับคนที่ข้ีอายจนแทบหาที่มุดเขาไปหลบก็บอกใหรูเลยวาคุณเปน
คนที่ มีความ romantic มาก มักจะใช เวลาวาง ๆ คิดเพอฝนเรื่องตาง ๆ
จินตนาการในหัวสมองของเขาเต็มไปหมด

ประเภทที่เขินแตควบคุมอารมณ
          คนที่ มักจะเปนแต Act ควบคุมอารมณ เอาไวใหเปนปกติดู
เหมือนอะไรใครเขินกันเลา ไมไดเขินสักหนอย ประเภทวายังไงก็ปฏิเสธ 
หัวชนฝา

ประเภทที่หลบสายตาแตมักลอบสังเกต
          เอา! ถึงคราวสําหรับคนที่มักจะเขินอายหลบสายตา แตก็มีการแอบ
มองกันบาง เคามีความมั่นใจในตนเอง

ประเภทที่ทักทายสนิทสนมกันเปนกันเอง
          คนที่ทักทายดูสนิทสนมเปนกันเองตั้งแตครั้งแรกที่รูจัก แสดงวา
เปนคนท่ีคบคนงาย คุยไดกับทุกคนเขากับคนอื่นไดเร็ว ไมมีอคติใด ๆ   
กับใครประเภทชมกลับ

คนที่มักชมกลับเสมอ หลังจากไดรับคําชมบงบอกวาเปนคนที่รักอิสระ  
ไมชอบหยุดอยูกับที่และยึดติดอะไร
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