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สานใจ

ทานสามารถติดตามขาวสารและความรูตาง ๆ ของโรงพยาบาล 
ไดที่ สถานีเพื่อพฒันาสังคมและสุขภาวะ

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ที่ 100.25 Mhz

สวัสดีครับ ผูอานทุกทาน กอนอื่นขอใหมีความสุขในเดือน
แหงความรัก ในฉบับนี้ มีเรื่องของมะเร็งกระดูก และเคล็ดลับ     
ทําอย างไรหากเปนตะคริว ตามมาดวยภาพการตอนรับการ      
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ของ ฯพณฯ  
รัฐมนตรีชวยกระทรวงสาธารณสุขและคณะ แถมดวยใกลหนารอน
แลวจะพาไปเที่ยวเกาะมุก ถํ้ามรกต จ.ตรัง เอาละถาจะเลาตอคงไม
จบแน ๆ บก. จึงอยากใหผูอานเขาไปติดตามกันในเลมดีกวา
บก.ตองขอไปกอน สุขสันตวันวาเลนไทนนะครับ...

วันที่ วันที่ 1414 กุมภาพนัธ ของทุกป กุมภาพนัธ ของทุกป
ประวัติความเปนมา

วันวาเลนไทน มาจากช่ือของนักบุญวาเลนไทน (St.Valentine)    
ผูซึ่งมีชีวิตอยูในสมัยกษัตริย Claudius ที่ 2 แหงกรุงโรม ในสมัยน้ันกษัตริย
Claudius ออกกฎหามมิใหมีการแตงงานในเมืองของพระองค เพราะ
กษัตริยทรงตองการทําศึกสงคราม ทรงตองการใหผูชายทุกคนไปเปนทหาร       
พระองคเช่ือวาถาไมมีการแตงงานผูชายจะสน ใจกับการรบมากขึ้น

นักบุญวาเลนไทนขัดบทบัญญัติแหงกฎหมายของกษัตริย ดวยการ
เปนบาทหลวง ในพิธีแตงงานใหหนุมสาวที่ตองการแตงงานอยางลับ ๆ และ
แลววันหนึ่งขาวการทําพิธีสมรสของนักบุญวาเลนไทนก็รูถึงหูของพระเจา
Claudius พระองคจึงทรงสั่งทหาร ไปจับเขาไปประหารชีวิต

         ระหวางอยูในคุกมีคูแตงงานที่ทานเคยทําพิธีใหหลายคูลอบไปเยี่ยม
เยียนทาน อยางสม่ําเสมอ และที่น่ันทานยังไดรูจักกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่ง
เปนลูกสาวของผูคุม เธอมักมาพูดคุยกับทาน และบอกทานเสมอ ๆ วา การ
กระทํ าของท าน ถูกต อ งแล ว นั กบุญ วาเลนไทน เสีย ชีวิต เมื่ อ วันที่
14 กุมภาพันธ ในป 296 A.D. ในคุกแหงนั้น เอง กอนตายทานไดฝากโนต    
ส้ัน ๆ ถึงเพ่ือนของทาน และลงทายวา "Love from your Valentine 

            ในป 496 A.D. โปป Gelasius ไดยกยองใหวันที่ 14 กุมภาพันธ
เปนวันวาเลนไทน เพ่ือเปนอนุสรณใหรําลึกถึงคุณความดี ความกลาหาญ
และความเสียสละของนักบุญ วาเลนไทน เราจึงมักถือเอาวันน้ีเปนวันแหง
ความรัก ในระยะตอมาวันวาเลนไทน ใชแทนความรักของหนุมสาวเปน  
สวนใหญ โดยในวันน้ีจะมีการสงขนม (โดยเฉพาะ ช็อคโกแลต) ดอกไม 
(สวนใหญจะดอกกุหลาบ) ใหกับคนที่รัก
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Pharmacy  Roomโดย...เภสัชกรหญิงล้ินจ่ี  อุนเมือง

ฟ.ฟนสะอาดจัง...
โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา รงศเหลืองอรามเด็กเล็กเปนโรคฟนผุมากไหม ?

คนหายาขยะ (ตอนที่ 2)

          จากตอนเดิมที่เราไดทราบถึงสวนประกอบของฉลากยาแลว ซึ่งเปนสวนที่มีขอมูลสําคัญที่เปนประโยชนตอความปลอดภัยจากการใชยาที่เปน
“ยาขยะ” ได ทีน้ีเราก็มาทําความรูจักกับรายละเอียดของสวนประกอบตางๆของฉลากยา ดังตอไปนี้

4. วันผลิตและวันหมออายุ

7. ประเภทของยา

ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูบริโภคทุกทานควรอานฉลากยากอนทุกครั้ง
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและความปลอดภัยของทานเองนะคะ...

วันผลิตและวันหมดอายุ มีประโยชนตอการหลีกเล่ียงอันตรายที่เกิดจาก
การใชยาที่เส่ือมสภาพ หรือหมดอายุแลว ซึ่งนอกจากจะทําใหสูญเสียเงิน
ทอง/งบประมาณโดยใชเหตุ และไมเกิดผลการรักษาแลว ยังจะกอใหเกิด
อันตรายตอรางกายดวย

5.  คําเตือน ขอหามใช ขอควรระวงั และอาการขางเคียง
คําเตือน ขอหามใช ขอควรระวัง และอาการขางเคียงบงบอกวายาน้ัน    ไม
ควรใชกับใคร เชน ผูปวยโรคไต โรคตับ เด็ก หรือสตรีมีครรภ

6.  เลขทะเบียนตํารายา
เลขทะเบียนตํารายา จะมีอักษร Reg. No.ตามดวย เลขที่ใบอนุญาตให 
ผลิตยา เชน Reg. No. 1A 361/38  และ Reg. No. 1C 43/47(N)  ซึ่ง     
บงบอกใหทราบวายาน้ันไดผานการข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย
กับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  เรียบรอยแลว และ
สามารถตรวจสอบไดที่ อย. โทร 1556  หรือ www.fda.moph.go.th

ประเภทของยา บงบอกใหทราบวายานั้น เปนยาสามัญประจําบาน ยาใช
ภายนอก ยาใชเฉพาะที่ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาเสพติด หรือ
วัตถุออกฤทธิ์ทางจิตและประสาท เปนตน ซึ่งจะชวยบอกระดับอันตราย
ของยาที่ตองระมัดระวังในการใช หากเปนยาอันตราย ควรปรึกษาแพทย
และ/หรือเภสัชกรกอนใช

          เด็กเล็กเปนโรคฟนผุสูงมาก กลาวคือ เด็กอายุ 3 ปมีฟนผุเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 
ภายในระยะเวลา 8 ป จากป พ.ศ.2537 เด็กฟนผุรอยละ 71.9 ในป พ.ศ. 2545 ใน
กลุมเด็กฟนผุจะมีฟนผุคนละหลายๆซี่ แตมีเด็กจํานวนนอยมากที่ไดรับการรักษา   
ฟนผุเกือบทั้งหมดจึงถูกปลอยใหลุกลามจนเหลือแตตอของรากฟนดํา ๆ เนาเปอย    
ตกคางอยูในปาก เราจึงพบวาเด็กในชวงอายุ 3-5 ปจํานวนมาก เม่ือย้ิมหรือหัวเราะ
แทนที่จะไดเห็นฟนซี่ขาว ๆ กลับเห็นแตตอฟนดําๆเกือบทั้งปากของเด็ก

1.  ชื่อยาและสวนประกอบ
ช่ือยา ที่บงบอกบนฉลากเปนทั้งช่ือทางการคา และชื่อสามัญทางยาโดยที่ยา
ชนิดเดียวกันอาจมีช่ือการคาหลายช่ือ หรือหลายยี่หอ จึงควรอานทั้งสูตร
สวนประกอบ หรือช่ือสามัญทางยา เพื่อใหม่ันใจวาไมมีตัวยาที่เราแพอยู
ดวย และ เพื่อปองกันปญหาการใชยาซ้ําซอนเกินความจําเปน
2.  สรรพคุณหรือขอบงใช
สรรพคุณหรือขอบงใช บงบอกใหทราบวายานี้รักษาอาการใด หรือโรคอะไร
เชน ยารักษาโรคหัวใจ ยาแกอาการคล่ืนไส อาเจียน หรือยารักษาอาการ
ทองเสีย เปนตน
3.  ขนาดและวธิีใช
ขนาดและวิธีใช บงบอกถึงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการและปริมาณที่ใช ใช
อยางไร เชน กิน ทา หรือนวด ใชขนาดเทาไร เชน กินครั้งละ 2 เม็ด   
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารหรือเวลามีอาการ

ฟนผุมีผลเสยีตอเด็กอยางไร ?

ฟนผุเปนรูลึกจะทําใหเด็กปวดฟน ไมสามารถเค้ียวอาหาร
ได เด็กจึงไมอยากกินอาหารมื้อหลัก รูฟนจะมีเศษอาหารตกคาง
สะสมอยู เปนแหลงอาหารที่ดีของเชื้อโรค เช้ือโรคในรูฟนจึงเพ่ิม
จํานวนขึ้นเรื่อย ๆ รูฟนผุจึงเปรียบเสมือน หลุดระเบิดของเช้ือ
โรค เช้ือโรคจํานวนมากสามารถแพรกระจายไปยังสวนตางๆของ
รางกายเด็กได ทําใหเกิดการอักเสบตามอวัยวะตาง ๆ ที่พบได
บอย คือ การบวมตามบริเวณใบหนา และใตคาง เด็กบางคนอาจ
มีอาการคออักเสบ ไซนัส อักเสบ หรือบางครั้งเช้ือผานไปทาง
กระแสเลือดทําใหเกิดการเจ็บปวยอยางรุนแรง เชน การติดเช้ือที่
หัวใจ การที่เด็กไมสามารถกินอาหารไดตามปกติ อาจทําใหไดรับ
อาหารไมเพียงพอ ซึ่งจะมีผลตอการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็ก

ฟนผุของเด็กเกิดจากเชื้อโรคหรือเปลา ?

          ฟนผุจัดเปนโรคติดเช้ือชนิดหนึ่ง มีสาเหตุมาจากเช้ือโรคประเภทแบคทีเรีย
ช่ือ “มิวแทนส สเตรปโตคอดไค”ซึ่งมีความสามารถในการยึดติดกับผิวเคลือบฟนได
ดี เช้ือชนิดน้ีทําใหเกิดฟนผุในระยะเริ่มแรก แตเม่ือฟนผุเปนรูลึกถึงช้ันของเนื้อฟน
แลว ในรูฟนจะพบเชื้อแบคทีเรียชนิด “แลคโตแบซิไล”จึงเช่ือวาเช้ือชนิดน้ีทําใหการผุ
ลุกลามมากข้ึน สานใจ3

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอราม



รูทันโรค

มะเร็งกระดูก...
"มะเร็ง" โรครายท่ีเปนสาเหตุการตายที่สําคัญในปจจุบัน

มะเร็งสวนใหญสามารถบําบัดได และหลายชนิดที่สามารถรักษาให
หายขาดได โดยเฉพาะถาไดรับการบําบัดตั้งแตเริ่มแรก... วันนี้เรา
จะพาเพื่อนๆ ไปทําความรูจักกับ "มะเร็งกระดูก" มะเร็งที่พบได
นอยมาก แตถาหากเปนแลว อาการมักจะรุนแรงและกระจายไปสู
อวัยวะอื่นไดรวดเร็วมาก สวนใหญจะพบในคนอายุตํ่ากวา 35 ป
โดยเฉพาะในชวงอายุ 10 - 20 ป

          ทั้งนี้ มะเร็งกระดูกถูกแบงออกเปน 2 ชนิด คือ... "มะเร็งที่แพร
กระจายมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่น" เชน จากตอมลูกหมาก เตานม ไทรอยด
ฯลฯ โดยมักเกิดที่กระดูกแบนๆ เชน กระดูกเชิงกราน กระดูกซี่โครง กระดูก     
กระโหลกศีรษะ เปนตน และ "มะเร็งที่เกิดกับกระดูกโดยตรง" คือ มะเร็งที่
เกิดจากเซลลของกระดูก ซึ่งพบไดนอยกวาชนิดแรก มักจะเปนที่กระดูกของ
แขน ขา เปนสวนใหญ สวนนอยเกิดบริเวณกระดูกขากรรไกร

          สําหรับสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งกระดูกน้ัน เชนเดียวกับมะเร็ง
ชนิดอื่น ๆ คือยังไมทราบสาเหตุที่แนนอน แตมีสาเหตุบางประการซึ่งอาจเปน
ปจจัยเสริมใหเกิดมะเร็งของกระดูกได เชน กระดูกไดรับอันตรายจากการ  
หกลม และผูที่ไดรับสารกัมมันตรังสีบางอยาง เชน เรเดียม สตรอนเซียม ก็จะ
มีโอกาสเปนมะเร็งของกระดูกไดมากกวาคนธรรมดา

อาการ
จะพบวามีกอนแข็งหรือปุมย่ืนออกมาจากกระดูก กอนจะโตเร็ว

ตอมาจะมีอาการปวดรวมดวย บางรายมาดวยอาการกระดูกหักแตกได
งายจากการกระทบกระเทือนเพียงเล็กนอย

การวินิจฉัย
แพทยจะตรวจรางกายอยางละเอียด มักตองอาศัยการ    

เอ็กซเรยรวมดวย บางรายแพทยอาจตัดช้ินเน้ือไปตรวจดูทางพยาธิ
วิทยา เพ่ือการวินิจฉัยที่ถูกตองแมนยํา และวางแผนการรักษาตอไป

การรักษา
โดยทั่วไปอาศัยการผาตัดเปนหลัก และอาจใชการฉายแสงหรอื

ยาเคมีบําบัดรวมดวยในบางกรณี

ขอพึงปฏิบัติ
มะเร็งกระดูก แมพบไดนอย แตเม่ือเปนแลวจะมีความ    

รุนแรงมาก ผูปวยจะมีอาการทรุดอยางรวดเร็ว การวินิจฉัยโรคเร็ว
และใหการรักษาโดยฉับพลัน จึงเปนหัวใจของความอยูรอด ดังนั้น เม่ือ
ความผิดปกติเกิดข้ึนแกกระดูก เชน มีกอนเกิดข้ึนบริเวณแขน ขา
กระดูก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเด็กวัยเรียน ควรรีบปรึกษาแพทยโดย
เร็ว อยาลังเลใจ เพื่อแพทยจะไดแนะนําและใหการรักษาตอไป

โดย...องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพว

สานใจ 4
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ทําอยางไร ?...หากเปนตะคริวเคล็ดลับนารู
อาการเกิดตะคริวที่เทาน้ัน ใคร ๆ ก็เปนกันได ซึ่งเราเองก็เช่ือวาเพ่ือน ๆ ที่น่ีก็นา

จะเคยเปนกันมาบาง หลายคนก็มีวิธีแกไขในแบบของตัวเอง บางก็ขอขยับแขงขยับขา
เพ่ือลดอาการ แตก็ใชวาอาการจะลดลงโดยทันที แถมยังปวดมากขึ้นดวยซ้ํา บางคนก็
เลือกที่จะอยูเฉย ๆ รอใหมันหายไปเองดีกวา ตะคริวนั้น เกิดจากการหดเกร็งของกลาม
เน้ือแบบเฉียบพลัน ซึ่งอาจจะมีที่มาจากการนั่งไมถูกตอง หรือการใชกลามเนื้อบางกลุม
มากเกินไป สงผลใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกลามเน้ือไมเพียงพอ นอกจากนี้การออก
กําลังกายอยางหนักในที่ที่มีอากาศรอน ความชื้นจากเหงื่อของเราที่ออกมามากนั้นก็อาจ
จะทําใหเกิดตะคริวไดเชนกัน

          ถาเพ่ือน ๆ คนไหนเกิดอาการตะคริวกินข้ึนมาละก็ ขอแนะนําใหน่ังลงกับพ้ืน เหยียดเทาใหตรงใหเทาตั้งฉากกับพ้ืน จากนั้นคอย ๆ ดึงปลายเทาเขา
หาลําตัว หากทําเองไมไดควรใหเพ่ือนหรือคนใกล ๆ ตัวชวยทําใหแทน แตถาไมสะดวกนั่งกับพ้ืนก็สามารถยกขาข้ึน เหยียดขาออกไปขนานกับพ้ืนเปนมุม
ฉาก แลวใหเพ่ือนใชมือขางหนึ่งชอนใตขอเทา อีกมือดันปลายเทาเขาหาตัวเราแลวอาการจะทุเลาลง อยาลืมนะคะ ถาคราวหนาเกิดตะคริวข้ึนอีกลองนําวิธีที่
แนะนําไปใชดู

นอกจากนี้การรักษาตัวเองใหมีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ และการทํากิจกรรมตาง ๆ แตพอดีก็จะชวยไดคะ...

เมื่อนอนไมหลับทําอยางไรดี ?

การนอนไมหลับเกิดจากหลายสาเหตุดวยกันคือ
1. การนอนกลางวันมากเกินไป
2. ไมคอยไดออกกําลังกายหรือใชแรงงาน นอยทําใหไมรูสึกออนเพลียหรืองวง
3. เกิดจากมีความกังวลบางอยางรบกวนจิตใจอยู
4. ที่นอนอาจจะนุมหรือแข็งเกินไปทาํใหนอนไมสบายและปวดหลัง
5. ปญหาทางรางกายที่รบกวนการนอน เชน ปวดขอ ,ปวดกระดูก , คันตามเนื้อ
ตามตัว

สวนผูที่ชอบตื่นข้ึนมากลางดึก อาจเกิดจากการนอนแตหัวค่ําเกินไป หรือ
น่ัง ๆ นอน ๆ ในตอนกลางวันมากเกินไป หรือการนอนในทาที่ไมสบาย เชน 
นอนตัวงอ หนุนหมอนที่สูงจนเกินไป การดื่มนํ้ามากเกินไปก็มีสวน เพราะตอง
ตื่นข้ึนมากลางดึกเพ่ือเขาหองน้ํา

วิธีแกไขงาย ๆ มีดังนี้
ในเวลากลางวันควรหากิจกรรมที่เปนการเรียกเหงื่อเชน ทํา

ความสะอาดบาน ทําสวน ออกกําลังกาย ดูแลเรื่องหองนอน เตียง
นอน ใหมีอากาศถายเท อยาอับช้ืน หรือมีกล่ินเหม็น กอนนอนควร
อาบน้ํา ชําระลางรางกายใหสะอาด พรมน้ําเย็น หรือโคโลญจน
หอม ๆ ที่ผาปูที่นอน สวดมนตไหวพระ ทําจิตใจใหสงบและปลอด
โปรง ไมควรเก็บเรื่องที่ไมสบายใจมาคิดอีก ปลอยใหเปนเรื่องของ
พรุงนี้ วันน้ีกําลังจะสิ้นสุดลง เก็บแรงไวตอสูกันใหมในวันพรุงนี้ ดี
กวา กอนนอนไมควรดูหนังสยองขวัญ หรือวิพากษ วิจารณส่ิงใด
มากๆ ไมควรอานหนังสือบนท่ีนอน เพราะจะทําใหเราชินวาท่ีนอน
เปนที่อานหนังสือ ดังนั้นก็จะไมงวง ไมยอมหลับ ลองดื่มนมรอน ๆ
กอนนอนสัก 1 แกว จะชวยใหนอนหลับดีข้ึนในกรณีที่ยังคงนอนไม
หลับเปนเวลาติดตอกันหลายวัน ควรปรึกษาแพทยนะคะ อยาปลอย
ไวเด็ดขาดอยาลืมวาการนอนหลับที่ดี มีคุณภาพ ไมไดอยูที่การนอน
ไดหลายช่ัวโมง แตอยูที่การนอนหลับไดเต็มที่และเมื่อตื่นมารูสึก  
สดช่ืนตางหาก แมวาอากาศชวงนี้จะรอนมากแตถาเราทําจิตใจให
แจมใส ไมขุนเคืองงาย ไมโมโหงาย รักษาความม่ันคงทางอารมณไว
ไดแลวละก็ ตอใหอากาศรอนแคไหน เราก็รับมือไหวใชไหมคะ



โรคกับอาหาร เครื่องดืม่ยามเชา !!
            ในตอนเชา ๆ หลาย ๆ คนคงตองการที่จะหาอะไรดื่มกอนไปเรียนหรือไปทํางาน เพื่อจะใหรางกายมีพลังในการทํา
กิจกรรมตาง ๆ เราเลยหาเครื่องดื่มที่เหมาะกับเชาวันใหมมาแนะนํากันคะ..

น้ํามะนาว
ลองหาน้ํามะนาวมาดื่มตอนเชา เพราะในน้ํามะนาวจะมีกรดซิตริก มีวิตามินซีที่นอกจากจะชวยขับเสมหะ

แกอาการเจ็บคอแลวยังชวยใหรางกายสดช่ืน

น้ําขิง
สําหรับคนที่มีอาการเมาคาง คล่ืนไส อยากอาเจียน ก็ขอแนะนํานํ้าขิงรอน ๆ สักแกว เพราะน้ําขิงแกอาการเมา

ไดดี การทํานํ้าขิงใหอรอยน้ัน ควรบุบหัวขิงที่ไมแกจัดจนเกินไป ตมดวยน้ํารอนพอเดือด อยาตมนานเกินไป เพราะขิง
จะเสียรสและกลิ่นไปได

น้ําผักหรือน้ําผลไม
เปนเคร่ืองดื่มที่อุดมไปดวยวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะวิตามินซี วิตามินเอ และแรธาตุตาง ๆ นอกจาก

น้ันในน้ําผักและน้ําผลไมยังมีสวนผสมของน้ําตาลโดยธรรมชาติ ซึ่งสามารถใหพลังงานแกรางกาย ชวยใหรางกาย
รูสึกสดช่ืน

น้ําหวาน
คนที่นอนดึกสวนใหญยามเชาของคุณจะมีอาการปวดหัว ซึ่งอาจเปนเพราะรางกายพักผอนไมเพียงพอ ควร

รับประทานอาหารเชาที่มีแปงและน้ําตาลซึ่งจะสามารถชวยได ดังนั้นนํ้าหวานจะทําใหคลายอาการเครียดและมึนงง
ไดอยางดี

นมถั่วเหลือง
ปจจุบันนมถ่ัวเหลืองหาซื้อไดงาย และเหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพ เพราะนมถั่วเหลืองเปนเครื่องดื่มที่ให

โปรตีนที่มีคุณสมบัติเหมือนโปรตีนจากเน้ือสัตว

กาแฟ
กาแฟเปนเครื่องดื่มยามเชาของคนทํางาน เพราะกาแฟชวยกระตุนความสดชื่นและความกระปกระเปรา

กอนลงมือทํางาน นอกจากนี้ยังสามารถชวยลดความเส่ียงจากการเกิดน่ิวในถุงน้ําดี มะเร็งลําไสใหญ

สานใจ 6



ขาวสารงานประกันสังคม คลอดบุตรสิทธิประกันสังคมกับสวนเกินที่เบิกกับกรมบัญชีกลาง

คลอดบุตรสวนเกินสิทธิประกันสังคม เงื่อนไขการใชสทิธิคลอดบุตรสวนเกินสิทธิประกันสังคม

1. ตองเปนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลของรัฐ

2. การเบิกสวนเกินสิทธิประกันสังคม (12,000 บาท) จะตองเบิกผานระบบเบิก
จายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลขขาราชการเทาน้ัน ไมสามารถใชหนังสือรับรองการมี
สิทธิ (หนังสือสงตัว) จากสวนราชการตนสังกัดได

        ผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิได
รับประโยชนทดแทนกรณี “คลอดบุตร” จาก
สํานักงานประกันสังคม (สิทธิซ้ํ าซอน) สามารถ
เบิกจายสวนเกินสิทธิประกันสังคมไดทั้งนี้ เน่ืองจาก
สํานักงานประกันสังคมใหสิทธิผูประกันตนบุตร 
1 คน และเบิกได 2 คน เทาน้ัน

ผูประกันตนที่ มีสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขาราชการจึงสามารถนําสวนเกินสิทธิคลอดบุตร   
ม า เบิ ก กั บ กั บ ก รม บั ญ ชี ก ล าง ได  (ห นั ง สื อ        
กรมบัญ ชีกลาง ด วนที่ สุ ด  ที่  กค 0417/ว402      
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2550 เรื่องการเบิกจายเงิน
คารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน)

สิทธิซํ้าซอน

สิทธิซ้ําซอน คือ การที่บุคคลหนึ่งคนมีสิทธิเบิกคารักษา
พยาบาลมากกว า 1 สิทธิ  ซึ่ งตามพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 มาตรา 9 
กําหนดวาจะตองใชสิทธิจากหนวยงานอื่นกอน หากสิทธิที่ไดรับ
น้ันต่ํากวาสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาก็นําสวนที่ขาดอยูมา
เบิกได

สานใจ7

โดย...คุณสุวีณา  ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษารักนี้คุมได…หางไกลการตั้งครรภไมพึงประสงค
เน่ืองจากเดือนน้ีเปนเดือนแหงความรัก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) จึงจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคในวันแหงความรักข้ึน วันที่ 12 กุมภาพันธ

พ.ศ. 2552 ที่ผานมา โรงพยาบาลไดจัดทําโครงการรักน้ีคุมได หางไกลการตั้งครรภไมพึงประสงค ไดรวมมือกับโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย ในการ     
จัดเตรียมสถานที่และใหความรวมมือในการรณรงคและเขารับฟงบรรยาย ซึ่งในการบรรยายครั้งนี้ โรงพยาบาลของเราได เรียนเชิญ พันเอก     
นายแพทยพงษศักด์ิ ตั้งคณา มาบรรยาย ใหนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย โรงเรียนหลักสองสงเสริมวิทยา และโรงเรียนวัดหลักส่ีพิพัฒนราษฏ
อุปถัมภ ฟง โดยไดรับเกียรติจากทานนายอําเภอบานแพว นายนิวัฒน รุงสาคร เปนประธานในพิธี มีผูเขารวมรับฟงการบรรยายทั้งหมดจํานวน 335 คน
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“อยูอยางผูสูงอายุ ที่มีความสุข”

ชีวิตทุกคนผานวัยทารก วัยเด็ก วัยหนุมสาว วัยผูใหญและก็ถึงวัย
สูงอายุ หลายคนไดรับการเลี้ยงดูจากพอแม ไดอยูในครอบครัวที่มีความ
สุขความอบอุนรวมกับพ่ีนอง เจริญเติบโต ศึกษาเลาเรียน มีอาชีพการงาน
และหลักฐานมั่นคง มีครอบครัว มีลูกมีหลาน แลวก็กาวเขาสูวัยสูงอายุ
ชีวิตที่ผานมามีทั้งสุขทั้งทุกขซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดาของปุถุชน และเมื่อเปน 
ผูสูงอายุประเด็นสําคัญอยูตรงที่วา จะปฏิบัติตัวอยางไรใหเปนผูสูงอายุที่ดี
มีคุณคา มีความสุขในบั้นปลายชีวิต และเพื่อความสุขของชีวิต เมื่อเปน 
ผูสูงอายุมีหลักที่ควรประพฤติและปฏิบัติตัวดังนี้
          เม่ือ เข าสู วัย สูงอายุ อายุ 60-70 ป ข้ึนไปตามที่ เรียกกันวา
ผูสูงอายุ หรือ คนแก อยาไปมัวแตคิดถึงอายุที่ลวงไปดวยความหวาดวิตก
อาลัยอาวรณ แตจะคิดวาเราจะเปนคนหนึ่งที่ผานโลกผานชีวิตมามากพอ
เฉลียวฉลาดจากการไดรับประสบการณตางๆ มามากแลว พอที่จะอํานวย
คุณประโยชนใหพวกเด็ก ๆ และคนหนุมสาวได ในการใหคําปรึกษา
แนะนํา ใหขอคิดจากความชํานาญในชีวิตมามาก และภาคภูมิใจในตัวเอง
วายังคงเปนคนที่มีคา มีประโยชนตอสังคม แมรางกายอาจเปนไปไดที่ไม
สามารถจะกระทําส่ิงใดๆ ได เหมือนกับครั้งยังหนุมสาว แตความคิดอาน
สติปญญา ความรอบรูจะยังคงมีใหใคร ๆ ไดเสมอ
          ยังคงปรารถนาที่ใหทุกคนเห็นวาเราก็เปนคนที่เหมือนคนท้ัง
หลาย ซึ่งมีความตองการและไมตองการ มีความพึงใจและไมพึงใจ มีความ
รูสึกนึกคิดเย่ียงปุถุชนท้ังหลาย และจะทําตัวเปนคนมีคามีประโยชนตอ
สังคมเรื่อยไปเทาที่จะสามารถทําได

ไมคอยแตรบกวนใคร ๆ เขาจนเกินไป ไมตองมาคอยใหใคร     
เปนหวง คอยกังวล สงสารเวทนา จนเขาไมเปนอันทํางาน ประกอบอาชีพ
หรือศึกษาเลาเรียน ไมตองการรบกวนเวลาหรือขัดขวางความสุขของใคร
อ่ืน แตตองคอยระวังดูแลตัวเอง ใชสมอง และความคิดตัดสินปญหาตาง 
ๆ ดวยตัวเอง

ควรที่จะมีผูใหคําแนะนําปรึกษาหารือบางเมื่อมีปญหาบางอยาง  
เกิดข้ึนกับตัว อยาอวดดื้อถือดีวาตัวเองรูอะไรดีไปหมดเสียทุกอยาง และ
ไมตองการพ่ึงใคร

สํานึกอยูเสมอวาชีวิตกับงานเปนของคูกัน งานจะชวยใหความสุขใจ
ได อยาน่ัง ๆ นอน ๆ หรือน่ิงเฉย ควรหางานทําเพ่ือชวยคลายเหงา และ
ชวยใหเกิดความสุขทางใจ และควรเปนงานที่สามารถทําได และเปนงานที่
เกิดประโยชนแกผูอ่ืน เพ่ือที่จะไดภูมิใจวาตัวเองยังมีคามีประโยชนตอ
สังคม

ควรคิดเสมอวา "อายุ" ไมใชอุปสรรค ที่จะทําใหเลิกเคารพนับถือ
ตนเองและผูอ่ืน รูจักตัวเอง รูจักผูอ่ืน และคิดหาทางชวยผูอ่ืนเสมอเมื่อเขา
ตองการ อายุเปนเพียงตัวเลข ที่บอกถึงเวลาที่ชีวิตลวงเลยมาตามกาลเวลา
เทาน้ัน

ยึดม่ันตอคํากลาวที่วา "คนเราไมแกเกินเรียน" ส่ิงที่ควรจะตองทํา
อยางตอเน่ืองก็คือ การศึกษาหาความรู อานเขียน และเรียนใหรูถึงเรื่อง
ตาง ๆ ที่ทําใหเกิดความรูความคิดแปลก ๆ ใหม ๆ เสมอ แลวจะหาทาง
เผยแพรใหผูอ่ืนรูดวยตอไป

หาเวลาพักผอนหยอนใจบาง สรางความสนุกสนานเบิกบานใจใหแก
ตัวเอง มีงานอดิเรกทําพอท่ีจะใหเพลิดเพลินใจ หาเวลาเดินทางทองเที่ยว
ไปงานเลี้ยงของญาติและเพ่ือน ๆ ไปมาหาสูคนอื่น ๆ จะไดพูดคุยสนทนา
กันวิพากษวิจารณกันถึงเรื่องของโลก ไดคุยทบทวนถึงชีวิตแตหนหลังที่
เคยมีสุขมีทุกขมา และไมควรพูดคุยกับเด็กอยูตลอดเวลา ถึงความ
แตกตางของสมัยน้ีกับสมัยกอน อยาพยายามเปรียบเทียบอดีตกับปจจุบัน
เพราะการพูดเปรียบเทียบอยูซ้ํา ๆ ซาก ๆ พวกเด็กๆ จะรําคาญ ไมอยาก
ฟง

หากพูดผิด ๆ หรือทําส่ิงใดผิดพลาดไปบาง ก็อยาคิดวาตัวเองอายุ
มากผานชีวิตมามาก เม่ือพูดหรือทําอะไรแลวตองถูกเสมอ พูดผิดทําผิด
จะตองได คิดแก ไข เด็กรุน ใหมอาจมีความรู ความฉลาดในเรื่อง
บางอยางยิ่งกวาเราก็ได

หากแสดงอารมณหงุดหงิดเกรี้ยวกราดออกมา ควรใชสติพิจารณา
ดวยเหตุผลถึงการกระทําที่ผานมา เม่ืออารมณเหลาน้ันส้ินไป และเตือน
ตัวเองเสมอวาไมบังควรเอาแตอารมณตัวเองอีกตอไป

ที่มา : http://www.yourhealthyguide.com/article/am-happy-life-old.html
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เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน . . .
เกาะมุก ถํ้ามรกต

ช่ือของเกาะมุกอาจไมเปนที่รูจักกันมากนัก แตถาเอยถึงถํ้ามรกต ทุกคนจะรูจักกันเปนอยางดี ถํ้ามรกตเปนเปาหมายของนักเดินทางที่มายัง
ทองทะเลตรัง เปนถํ้าทะเลที่มีความงดงามตระการตาอยางมาก จากปากทางเขาถํ้าซึ่งเปนโพรงเล็กๆ ชวงเวลาน้ําลดโพรงนี้จะสูงพนระดับนํ้าพอเรือลอด
ได แตหากชวงน้ํามากอาจจะตองวายนํ้าเขาไป บริเวณปากทางเขาถํ้าแสงจากภายนอกจะสะทอนกับน้ําทะเลในถ้ํา ทําใหเห็นเปนสีเขียวมรกต สวยงาม
แปลกตา ประหนึ่งจิตรกรรมแหงธรรมชาติที่ไดบรรจงสรางใหมวลมนุษยไดช่ืนชม เม่ือถึงอีกดานหนึ่งของถ้ําเปนหาดทรายขาวสะอาดน้ําใสนาเลน    
ลอมรอบดวยหนาผาสูงชัน เกาะมุกมิใชมีเพียงถ้ํามรกตเทาน้ัน แตทางดานฝงตะวันออกยังมีชายหาดที่สวยงาม บริเวณแหลมๆ ทางดานทิศตะวันออก
เปนที่อยูอาศัยของชุมชนบานเกาะมุก ซึ่งเปนหมูบานชาวประมง ดานซายและขวาของหัวแหลมคือหาดหัวแหลม และ อาวพังงา มีหาดทรายขาวละเอียด
สวยงาม

Wi Fi คืออะไร ???

          วิถีชีวิตยุคใหมของคนเมือง ที่ไมตองการทํางานที่ไมยึดติดกับที่ อิน
เทอรเน็ตไรสายจะเหมาะกับคุณมากท่ีสุด เพราะวาสามารถใชงานไดทุกอยางไมวา
จะดาวนโหลดไฟล หรือคนหาขอมูล ก็เพียงแคมองหาสัญลักษณ Wi-Fi บน
อุปกรณ ไมวาจะเปน โนตบุก หรือ โทรศัพทมือถือ หากมีสัญลักษณ Wi-Fi ก็
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไรสายไดแลว แตคุณก็อาจจะยังสงสัยวา จริง ๆ 
แลว Wi-Fi มันคืออะไรกันแน?

Wi-Fi หรือในช่ือเต็มๆวา Wireless-Fidelity เปนเทคโนโลยีส่ือสารแบบ
ไรสายที่ตอนนี้ไดรับความนิยมอยางสูง เพราะไมตองกังวลเรื่องการเดินสายเหมือน
กับเครือขายแลนแบบเดิม ๆ

          เทคโนโลยีหรือมาตรฐานของ Wi-Fi ในปจจุบันที่ใชกันอยูคือ 802.11 ซึ่งมีอายุมากกวา 7 ปแลว โดยเปนมาตรฐานที่ถูกอนุมัติใหใชจาก IEEE 
(the Institute of Electrical and Electronics Engineers ) เพ่ือใหอุปกรณคอมพิวเตอรสามารถส่ือสารกันไดบนมาตรฐานการทํางานแบบเดียวกัน
น่ันเอง

          ในปจจุบัน ทั่วกรุงเทพฯ ตามสถานที่ตางๆ ไมวาจะเปนรานกาแฟ รานหนังสือ หางสรรพสินคา หรือแมแตโรงพยาบาล ฯลฯ ไดเริ่มมีบริการ
Access Point สําหรับใชงาน Wi-Fi ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันใจ จนแทบจะพูดไดวา คุณสามารถมีชีวิตแบบไรสายไดทุกที่ทุกเวลากันเลยทีเดียว

สานใจ9



รั้วโรงพยาบาล...
          เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 เวลา 10.00  น. นายมานิต นพอมรบดี ฯพณฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ไดเดินทางมา
ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) โดยมี คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและ นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
บานแพว พรอมเจาหนาที่ของโรงพยาบาลบานแพว ใหการตอนรับ เขาสูหองประชุมเทพกาญจนาชั้น 5 ตึกสมเด็จยา  90 พรรษา เพื่อเรียนนําเสนอขอมูล  
การบริหารงานของโรงพยาบาล

          ตอมาเวลาประมาณ 12.00 น. นายมานิต นพอมรบดี ฯพณฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและคณะไดไปตรวจเยี่ยมผูปวย     
ที่หนวยไตเทียม หอผูปวยในศัลยกรรมกระดูกและขอ หอผูปวยพิเศษ 4 ไดทักทายผูปวยและญาติ สอบถามถึงอาการ ดวยความหวงใย

สานใจ 10



ผูบรจิาค    ประจําเดือนมกราคม 2552

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

สานใจ11

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 หางหุนสวนจํากัด สมศักด์ิรุงโรจนการชาง 600,000.00
2 นางประทิน  แสงสวาง 100,000.00
3 คุณทองอินทร  เกตุแกว 50,000.00
4 คุณกัมปนาท  ต้ังกอบลาภ 38,900.00
5 คุณกิมเลง - คุณละออง  สัจจนดํารงค 24,000.00
6 คุณสุภาวดี  อนุศาสนนันทน 20,000.00
7 คุณสุดา  ศศิบุตร 20,000.00
8 หอการคาจังหวัดสมุทรสาคร 20,000.00
9 คุณอําพล  มังกรศักด์ิสิทธ์ิ 20,000.00
10 นางณัฎฐา  เดชณัฐวุฒิ 20,000.00
11 นางกิมกี  แซเลา 16,000.00
12 ครอบครัวลิมปนชัยพรกุล 16,000.00
13 หจก.มอโร 14,400.00
14 นายอภิสิทธ์ิ  วจีศักด์ิสิทธ์ิ 12,000.00
15 คุณธรรมลา - คุณหวน  มาลัยรัตน 12,000.00
16 บุตรธิดาอุทิศใหนางเจ  ฉายะยันต 10,000.00
17 คุณบุญชวย  แปนทอง 10,000.00
18 นส.รําพึง  แสงจันทร 10,000.00
19 คุณทวีศักด์ิ - คุณนงลักษณ  ปติทานันท 10,000.00
20 นายทองใบ - นางเสาร  อรุณคิริวัฒน 10,000.00
21 คุณแมบุญเรือง  จ่ันนพรัตน 10,000.00
22 คุณลําใย  แซโคว 10,000.00
23 พระมงคลพิพัฒนสาครธรรม 10,000.00
24 พระราชมงคลสุธี (วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร) 10,000.00
25 คุณสายหยุด  สุดใจ 10,000.00
26 นางตอม  สถามิตร 10,000.00
27 นายจุยเซ็ง  แซต้ัง (ต้ังกอบลาภ) 6,000.00
28 คุณวิชัย - คุณนงลักษณ  อุมรชาติ 6,000.00
29 คุณแมสาคร  ฉิมมณี 5,000.00
30 คุณสําราญ  เข็ญข่ือ 5,000.00
31 คุณยุพิน  สุขสาคร 4,080.00
32 คุณชํานาญ  คูมงคลชัย 4,000.00
33 คุณณัฐศุลี  อุดมธนาภรณ 3,500.00
34 คุณเสาวนีย  สิงหจันทร 3,000.00
35 นายสมอาจ  แสงจันทร 2,000.00
36 งานฌาปนกิจศพคุณยายพงษ  ศรีออน 1,500.00
37 คุณมาลี  วัฒนะนรเศรษฐ 1,000.00
38 คุณวิลาวัลย  อัศวนัดดา 1,000.00
39 คุณศิริชัย  ทิพางคกูล (รานศิริเภสัช) 1,000.00
40 นางประไพ  นักคุย พรอมบุตรสะใภ อุทิศใหนายทุเรียน  นักคุย) 1,000.00
41 คุณประเทือง  เพชรตระหงาน 1,000.00
42 คุณเทิดภูมิ - คุณอุษา  ระหงษ 500.00

หางหุนสวนจํากัด สมศักดิ์รุงโรจนการชาง
บริจาคเครื่องฟอกไตเทียม

ใหแก หนวยไตเทียม โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
มูลคา 600,000 บาท เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2552

คุณทองอินทร  เกตุแกว
บริจาคเงินสด เพ่ือซือ้อุปกรณทางการแพทย
ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2552

คุณประทิน  แสงสวาง
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยา 90 พรรษา หลังท่ี 2

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2552



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

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

โตะทํางานของคุณเปนอยางไร เนี๊ยบเรียบรอยหรือรกรุงรัง สังเกตดูสิ
หรือแอบทายนิสัยผูรวมงานก็ไดนะ อิอิ!!

โตะเนี้ยบเรียบรอย ขาวของเครื่องใชก็เปนของท่ีคัดสรรมาแลวอยางดี แสดงวา 
เจาของโตะเปนคนมีระเบียบมาก ชอบความสะดวกสบาย ไมชอบใหใครมาบงการ
แลวก็ไมชอบทําตามใคร

โตะรก บนโตะเต็มไปดวยกองเอกสาร อุปกรณสํานักงาน และขาวของอื่นๆ กระจัด
กระจายเกลื่อนโตะ แสดงวาเจาของโตะเปนคนคิดเร็ว ทําเร็ว ตัดสินใจเร็ว แตก็
ไตรตรองแลวจึงทํานะ และชอบความสนุกสนานดวยละ

โตะเรียบๆ หากบนโตะมีแตขาวของเครื่องใชสํานักงานที่จําเปน
และจัดวางอยางเปนระเบียบแสดงวาเจาของโตะเปนคนเอาจริง เอา
จัง มีแบบแผนในการดําเนินชีวิต ชอบมีชีวิตที่เรียบงาย ไมชอบ    
โตแยงกับใคร ไมพอใจอะไรก็เก็บไวในใจ

โตะอารทิสต มักมีของตกแตงที่ดูเก มีศิลป ดูดีมีสไตลที่ไมเหมือนใคร นั่นก็แสดง
วาเจาของโตะเปนคนชางคิดชางฝน จินตนาการบรรเจิด อารมณด๊ี-ดีอยูเสมอ ดู
เหมือนจะเขากับคนงาย แตหารูไมวาเขาหรือเธอคนน้ีเลือกคบคนที่มีอะไรเหมือน ๆ
ตวัเองนะจะ

โตะนารัก บนโตะมีอุปกรณสํานักงานที่มีสีสันสดใส และมีขาว
ของจุกจิกที่ดูนารักประดับโตะ แสดงวาคุณเปนคนราเริงแจมใส
แตยังมีนิสัยแบบเด็กๆ ข้ีงอน ดื้อ และชอบใหคนเอาใจ รักแรง
เกลียดแรง

ขอความฮา ๆ ติดทายรถ

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

ทายนิสัยจากโตะทํางาน

"สิบแปดลอปลอมตัวมา" ขอความบนทายรถมิราคันจิ๋ว
"บินได...กูบินไปแลว" บนทายรถทีต่ดิหนึบอยูสีลม
เคยเจอทาย Mira "โตขึ้นหนูจะเปน Benz"
"ถาคุณสามารถอานขอความนี้ไดดวยตาเปลา แสดงวาคุณอยูใกลเกินไปแลว"
"ถาใชจักรยาน ปานน้ีก็ถึงบานไปแลว"
"ดีใจจัง คันหลังก็ลาว"
"เมาไมขับ แลวกูจะกลับยังไง"
"ใชหนีราชการเทาน้ัน"
"มีผูคายาอยูในรถ"เห็นมาจากรถตูขนสงยาทางการแพทย
"ไมจําเปงจิง ๆ จะไมขับ เพราะขับรถไมเปง"
"ขอโทษที รถพ่ีไมมีเบรก!!!"
"รถทานเปา....จั่นเจาขับ"
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