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สานใจ

ทานสามารถติดตามขาวสารและความรูตาง ๆ ของโรงพยาบาล 

ไดท่ี สถานีเพื่อพฒันาสังคมและสุขภาวะ

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ท่ี 100.25 MHz

         สวัสดีครับ ผูอานทุกทานฉบับน้ีก็เปนฉบับท่ี 3 ของป 
2552 ชวงน้ีอะไร ๆ ก็ดูรอนแรงไปซะหมด ไมวาจะเปนอากาศที่

รอนจัด ภาวะเศรษฐกิจท่ีฝดเคือง ก็ขอใหผูอานทุกทานดูแล

รักษาสุขภาพใหแข็งแรง และดําเนินชีวิตดวยการมีสติ สําหรับ

สานใจฉบับ น้ี ก็ ยั งคงมีสาระความรู ใหท าน ผู อ าน เสมอ                    

สุดทายน้ีก็ขอใหผูอานทุกทานผานเหตุการณตาง ๆ เหลาน้ีไป

ไดดวยดีนะครับสวัสดีครับ

วันสตรีสากล
(International Women Day: IWD)

(วันท่ี 8 มีนาคม ของทุกป)
ประวัติความเปนมา

          วันสตรีสากล มีตนกําเนิดมาจากการตอสูของสตรีในเมืองชิคาโก สหรัฐ

อเมริกาท่ีกรรมกรหญิงโรงงานทอผาถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางท่ีเห็นผลผลิต

ท่ีสําคัญกวาชีวิตคน ภายใตการนําของ คลารา เซทก้ิน สตรีชาวเยอรมันและ

เหลากรรมกรหญิงโรงงานทอผา เพ่ือเรียกรองสิทธิการออกเสียงเลือกต้ังของสตรี 

และสิทธิในการทํางาน ตอมาในวันท่ี 8 มีนาคม ค.ศ.1910 ไดกําหนดใหเปนวัน
สตรีสากลประจําป โดยมีการทํางานในระบบ สามแปด คือ ทํางาน 8 ช่ัวโมง 
ศึกษา 8 ช่ัวโมง และพักผอน 8 ช่ัวโมง กําหนดคาจาง และสิทธิ สวัสดิการท่ี     

เทาเทียมกับชายในงานท่ีทําเหมือนกัน

ผลจากการตัดสินใจของท่ีประชุม ณ กรุงโคเปนเฮเกน ทําใหมีการจัด

กิจกรรมวันสตรีสากลข้ึนเปนครั้งแรกในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1911 ในประเทศ
ออสเตรีย เดนมารก เยอรมนี และสวิตเซอรแลนด จัดข้ึนโดยเชิดชูคําขวัญของ

ขบวนการสันติภาพ ท้ังน้ีเพ่ือตอตานสงครามท่ีกําลังคุกรุนอยูในยุโรปนับต้ังแตป

แรก ๆ เปนตนมา ความสําคัญของการฉลองวันสตรีสากลไดทวีมากข้ึน โดยมีสตรี

ในทวีปแอฟริกา เอเชียและละตินอเมริกา เริ่มรวมมือกันเพ่ือทบทวนความ

กาวหนาของการตอสูเพ่ือสิทธิท่ีเทาเทียมกัน และเพ่ือความกาวหนาทางเศรษฐกิจ

และสังคม รวมท้ังพยายามผลักดันใหมีการตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชนของ

สตรีอยางสมบูรณ

ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองคการสหประชาชาติไดแสดงเจตนา

รมณท่ีจะปฏิบัติตามพันธสัญญาตอเวทีโลกท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับบทบาท

และสถานภาพสตรีโดยไดมีการดําเนินการท้ังในแงกฎหมาย นโยบาย มาตรการ

และกิจกรรมตางๆ ในการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย คือ เจตนารมณใหมี

ความเปนธรรมเกิดข้ึนในความสัมพันธระหวางหญิงชายในทุกรูปแบบ เพ่ือใหเกิด

ความเปนธรรมในการใช การควบคุมทรัพยากร เพ่ือใหหลุดจากการกีดกันตาง ๆ

ใหสตรีไดมีโอกาสรับประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียม

ท่ีมา : http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar08-WomanDay.html
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Pharmacy  Roomโดย...เภสัชกรหญิงล้ินจ่ี  อุนเมือง

ฟ.ฟนสะอาดจัง...

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา รงศเหลืองอราม

          คราบจุลินทรียเกิดจากการรวมตัวของเช้ือ “มิวแทนส สเตรปโตคอดไค”     
กับโปรตีนในนํ้าลาย เกาะแนนตามผิวเรียบของฟน จึงไมสามารถกําจัดออกไดดวย 

การบวนปาก ในระยะแรกๆจะเปนแผนฟลมบางใสๆ สังเกตไดยาก เม่ือรวมตัวกัน

มากๆจะกลายเปนคราบสีเหลืองมองเห็นดวยตาเปลาไดชัดเจน บริเวณท่ีพบไดมาก

คือ ตามบริเวณคอฟน ซอกฟน หลุมรองฟน ชาวบานท่ัวไปมักเรียกคราบจุลินทรีย

วา “ข้ีฟน”

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอราม

         การบดยาเม็ดเคลือบเพ่ือใหผูปวยกลืนยาไดงายน้ันเปนเหตุใหเกิดผลขางเคียงรายแรง บางครั้งถึงกับชีวิตได ซ่ึงปกติ “ยา” มักจะมีการเคลือบ
ดวยสารชนิดพิเศษ มีผลทําใหยาท่ีบดน้ันอยูในรางกายนานข้ึน ขับออกจากรางกายชาลง สงผลทําใหเกิดอันตรายตอผูปวยได

         ยกตัวอยางยาท่ีไมควรบดน้ัน ไดแก ยารักษาโรคมะเร็งเตานม         

ทาม็อกซีเฟน (tamoxifen) และยาแกปวด มอรฟน (morphine) การบดยา
ทาม็อกซีเฟน จะมีผลตอคนที่กําลังบดยา ซ่ึงเม่ือหายใจเอายาเขาไปก็จะเปน

อันตรายโดยเฉพาะกับหญิงท่ีต้ังครรภ สวนการบดยา มอรฟน จะมีผลให

ยากดการหายใจถึงข้ันเปนอันตรายตอชีวิตได ขอยกตัวอยางแค 2 ตัวนะคะ 
จริง ๆ แลวยังมียาอีกหลายตัวท่ีไมควรบด

        ท้ังน้ียังมียาอีกมากมายที่สามารถใชแทนยาเม็ด ไดแก ยานํ้า ยาฉีด 

แผนปด หรือการใชยาดม “ดังน้ัน จําเปนอยางย่ิงท่ีผูประกอบวิชาชีพดานสุข

ภาพควรพิจารณาทุกครั้งวายาเม็ดท่ีมีกําหนดเวลาการออกฤทธ์ิไวจะตองใช

ตามเอกสารกํากับท่ีใหมา มิฉะน้ันอาจจะเกิดการออกฤทธ์ิท่ีควบคุมไมได

และเกิดผลเสียอยางรายแรงตอผูปวยได”

บด “ ยา ” รับประทาน อาจเส่ียงถึงชีวิต

คราบจุลินทรียคืออะไร ?
คราบจุลินทรียทําใหฟนผุไดอยางไร ?

        เช้ือจุลินทรียในคราบจุลินทรียคือ ตนเหตุของฟนผุ 

เพราะขณะท่ีเช้ือจุลินทรียเปล่ียนนํ้าตาลใหเปนพลังงาน จะ

ปลอยกรดออกมา ทําใหคาความเปนกรดดางของสภาพ

แวดลอมของฟน เปล่ียนภาวะความเปนกลาง (คา pH = 7) 
กลายเปนกรด (คา pH = 5.5 – 4.5 ) ทําใหผลึกของแคลเซียม
ฟอสเฟตในผิวเคลือบฟนแตกตัวออกและลายออกจากฟนได 

เกิดภาวการณสูญเสียแรธาตุออกจากผิวเคลือบฟนอยางชา ๆ 

ภาวะเชนน้ีจะเกิดราว 20 – 30 นาที สภาพแวดลอมของฟนจะ

กลับสูภาวะปกติ และเกิดการคืนกลับของแรธาตุจากนํ้าลายสู

ตัวฟนเพ่ือซอมแซมผิวฟนใหคืนสูสภาพปกติไดตามธรรมชาติ 

แตหากกินอาหารท่ีมีนํ้าตาลบอย ๆ จุลินทรียจะสรางกรดได

บอย ทําใหการสูญเสียแรธาตุออกจากตัวฟนเกิดไดมากกวา

กระบวนการคืนกลับของแรธาตุ ฟนจึงผุเปนรู
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รูทันโรค โอย!! ปวดทองจัง เปนอะไรกันแน โดย...องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพว

สําหรับอาการปวดทองท่ีมีสาเหตุมาจากอวัยวะภายในชองทอง ไดแก  โรค

กระเพาะอาหาร, โรคในระบบทางเดินนํ้าดี โรคเก่ียวกับตับ โรคเก่ียวกับตับออน

โรคเก่ียวกับลําไส โรคไสต่ิงอักเสบ, โรคเน้ืองอกในลําไสใหญ โรคตาง ๆ ใน

ชองทองน้ียังมีอีกมากมายซึ่งทําใหเกิดอาการปวดทองข้ึนได นอกจากน้ีโรคใน

ระบบทางเดินปสสาวะ และโรคเฉพาะสตรี ก็อาจทําใหปวดทองได

          อาการปวดทอง น้ันมีหลายสาเหตุดวยกัน ซ่ึงพอจะแบงสาเหตุใหญๆ คือ อาการปวดทองท่ีมีสาเหตุมาจากอวัยวะภายในชองทอง และสาเหตุจาก

อวัยวะนอกชองทอง

สวนอาการปวดทองท่ีมีสาเหตุมาจากอวัยวะภายนอกชองทอง สาเหตุจาก

อวัยวะภายนอกชองทองสามารถทําใหเกิดอาการปวดทองได โดยท่ีอาจทําให

เขาใจผิดวามาจากโรคภายในชองทอง ท่ีสําคัญไดแก โรคปอดบวมแลวมีเย่ือ

หุมปอดอักเสบ, โรคกลามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดอาหารสวนปลายอักเสบ

แมกระท่ังโรคท่ีผิวหนังท่ีบริเวณหนาทองก็อาจจะทําใหมีอาการปวดทองรุนแรง

ได เชน โรคงูสวัด จะมีอาการปวดแสบปวดรอนบริเวณหนาทองกอนจะมีตุม

ใสๆ เกิดข้ึนท่ีบริเวณหนาทอง

เราสามารถแบงบริเวณท่ีปวดทองไดเปน 9 สวน คือ

1. ชายโครงขวา คือ ตับและถุงนํ้าดี อาการที่พบมักจะกดแลว
เจอกอนแข็งรวมกับอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ซ่ึงสันนิษฐานเบ้ืองตน

ไดวา อาจเปนโรคเก่ียวกับตับหรือถุงนํ้าดี เชน ตับอักเสบ ฝในตับ  

ถุงนํ้าดีอักเสบ

2. ใตล้ินป คือ กระเพาะอาหาร ตับออน ตับ และกระดูกล้ินป
ถาปวดเปนประจําเวลาหิวหรืออิ่ม อาจเปนโรคเก่ียวกับกระเพาะ     

ถาปวดรุนแรงรวมกับคล่ืนไสอาเจียน อาจเปนโรคตับออนอักเสบ

หากคลําเจอกอนเน้ือคอนขางแข็งและมีขนาดใหญ อาจหมายถึง   

ตับโต แตหากคลําไดกอนสามเหล่ียมแบนเล็กๆ มักเปนกระดูกล้ินป

3. ชายโครงขวา คือ มาม ซ่ึงมักจะคลําเจอกอนเน้ือบริเวณน้ี
4. บ้ันเอวขวา คือ ทอไต ไต ลําไสใหญ ถาปวดรวมกับถาย

อุจจาระผิดปกติหรือถายเปนเลือด อาจเปนเพราะลําไสใหญอักเสบ

ถาปวดราวถึงตนขา อาจเปนน่ิวในทอไต หากปวดรวมกับปวดหลัง  

มีไข หนาวส่ัน ปสสาวะขุน อาจเปนกรวยไตอักเสบ และถาคลําเจอ  

กอนเน้ือ อาจเปนไตโตผิดปกติหรือเน้ืองอกในลําไสใหญ

5. รอบสะดือ คือ ลําไสเล็ก มักพบในโรคทองเดินหรือไสต่ิง
อักเสบ (กอนจะยายมาปวดทองนอยขวา) แตถาปวดแบบมีลมใน
ทอง ก็อาจเปนเพราะกระเพาะลําไสทํางานผิดปกติ

6. บ้ันเอวซาย คือ ทอไต ไต ลําไสใหญ (เหมือนขอ 4)
7. ทองนอยขวา คือ ไสต่ิง ทอไต และปกมดลูก ปวดเกร็งเปน

ระยะ ราวมาท่ีตนขา อาจเปนเพราะมีกอนน่ิวในกรวยไต ถาปวด

เสียดตลอดเวลา กดแลวเจ็บมาก มักเปนไสต่ิงอักเสบ หรือถาปวด

รวมกับมีไขสูง หนาวส่ัน มีตกขาว มักเปนเพราะปกมดลูกอักเสบ

และหากคลําแลวเจอกอนเน้ือ อาจเปนกอนไสต่ิงหรือรังไขผิดปกติ

8. ทองนอย คือ กระเพาะปสสาวะและมดลูก ถาปวดเวลาถาย
ปสสาวะหรือถายกระปริบกระปรอย มักเปนเพราะกระเพาะปสสาวะ

อักเสบ หรือน่ิวในกระเพาะปสสาวะ ถาปวดเกร็งเวลามีประจําเดือน

เปนอาการปวดประจําเดือน แตในรายท่ีปวดเร้ือรังในหญิงแตงงาน

แลวไมมีบุตร อาจเปนเน้ืองอกในมดลูก

9. ทองนอยซาย คือ ปกมดลูกและทอไต ถาปวดเกร็งเปน

ระยะและราวมาท่ีตนขา มักเปนน่ิวในทอไต หากปวดรวมกับมีไข

หนาวส่ัน ตกขาว เปนเพราะมดลูกอักเสบ หรือถาปวดรวมกับถาย

อุจจาระผิดปกติ อาจเปนเพราะลําไสใหญอักเสบ แตถาคลําพบกอน

รวมกับอาการทองผูกเปนประจํา อาจเปนเน้ืองอกในลําไส

ขอมูลจาก : www.kapook.com  /  สุขภาพ
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เคล็ดลับนารู จัดอันดับผลไมสุดเริ่ด สําหรับคนรักสุขภาพ

          ผลจากการวิจัยของกองโภชนาการ กรมอนามัย พบวา “เบตาแคโรทีน” จะชวยเสริม
สรางภูมิคุมกัน ยับย้ังการกลายพันธุในเซลล “วิตามินอี” ชวยยับย้ังการเกิดอนุมูลอิสระได และ
“วิตามินซี” จะทําหนาท่ีจับอนุมูลอิสระใน เซลลท่ีเปนของเหลว ปองกันการถูกอนุมูลอิสระทําลาย
ท้ังสามน้ีมีฤทธ์ิพิเศษที่สามารถทําลายและตอตานอนุมูลอิสระท่ีทําใหเกิดการอักเสบได

ใครอยากรูบางวา… ผลไมอะไรท่ีมีฤทธิ์แรงสามารถตอตานตัวการรายน้ีไดมากท่ีสุด ? 
10 อันดับของผลไมท่ีอุดมไปดวย “เบตาแคโรทีน” ไดแก

         มะมวงนํ้าดอกไมสุก มะเขือเทศราชินี มะละกอสุก กลวยไข มะมวงยายกลํ่า มะปรางหวาน แคนตาลูปเน้ือเหลือง มะยงชิด มะมวงเขียวเสวยสุก

และสับปะรดภูเก็ต และยังพบอีกดวยวา กลวยในสายพันธุตางๆ ก็อุดมไปดวยเบตาแคโรทีนเชนกัน เชน กลวยไขพมา กลวยงาชาง กลวยไขโนนสูง

กลวยนางพญา กลวยไข และกลวยหักมุกนวล

10 อันดับผลไมท่ีอุดมไปดวยวิตามินซีสูง คือ
ฝรั่งกลมสาล่ี ฝรั่งไรเมล็ด มะขามปอม มะขามเทศ เงาะโรงเรียน ลูกพลับ สตรอเบอรรี่ มะละกอแขกดําสุก สมโอขาวแตงกวา และพุทราแอปเปล

    สวน 10 อันดับของผลไมท่ีมีวิตามินอีสูง ไดแก
ขนุนหนัง มะขามเทศ มะมวงเขียวเสวยดิบ มะเขือเทศราชินี มะมวงเขียวเสวยสุก มะมวงนํ้าดอกไมสุก มะมวงยายกลํ่าสุก แกวมังกรเน้ือสีชมพู      

สตรอเบอรรี่ และกลวยไข

...สวนผลไมท่ีไดช่ือวามีสารท้ังสามมากที่สุดน้ันตองยกใหมะเขือเทศราชินี...

โดย...องคกรพยาบาล โรงพยาบาลบานแพวเสียเงิน...เปนหนูลองยา “เตือนภัยทําขาว”

          ดังน้ันจึงขอเตือนประชาชนวาอยาหลงเช่ือคําโฆษณาใด ๆ ท่ีแอบอางวาชวยใหผิวขาวข้ึน เพราะจริง ๆ แลว ไมมีผลิตภัณฑท่ีทําใหผิวขาวไดถาวร

สารกลูตาไธโอนอาจจะชวยใหไดก็แคช่ัวคราวเทาน้ัน เม่ือหมดฤทธิ์รางกายก็จะผลิตเม็ดสีตามปกติ และการฉีดเขากลามหรือเสนเลือดในปริมาณมากเกิน

ไปนอกจะไมเกิดประโยชนแลวยังจะใหโทษอีก

ท่ีมาจาก: http://www.tddf.or.th/tddf/newsroom/images/2009-01-23-5288.jpg
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          กระแส “เหอทําขาว” ท้ังในกลุมสาวนอย-สาวใหญ กลุมเพศท่ีสาม หรือแมแตผู

ชายแท ๆ กําลังมาแรงในเมืองไทย มีธุรกิจ “รับทําขาว” เกิดข้ึนมากมาย มีการโฆษณาอวด

อางสรรพคุณกันเต็มท่ี เชน... เพ่ือความขาวเนียนของผิวพรรณ, เพ่ือใหผิวขาวสวยท่ัวเรือน

ราง, เพ่ือใหผิวขาวผองเปนยองใย, เพ่ือใหผิวขาวเหมือนดารา, เพ่ือใหผิวขาวผองเปนชมพู

เหมือนพริตต้ี ฯลฯ

          ท้ังน้ี เจา “สารขาว” ท่ีวาน้ีคือ “กลูตาไธโอน (Glutathione)” ซ่ึงสารน้ีถูกคิดข้ึน
เพ่ือใชรักษามะเร็งตอมลูกหมาก หรือใชในรูปแบบกรดอะมิโนท่ีใชเปนสวนประกอบของผลิต

ภัณฑเสริมอาหาร แตกลับมีการแอบอางนํามาใช-นํามาแอบอางวาทําใหผิวขาว แลวในเมือง
ไทยตอนน้ีก็ฮิตกันมากทีเดียว แพทยผู เช่ียวชาญดานผิวหนัง โรงพยาบาลพญาไท 3 
พญ.พรภุชงค เลาหเกริกเกียรติ ระบุวา“สารกลูตาไธโอนน้ีเพ่ิงจะบูมและกลาวถึงกันมากจาก
แรงโฆษณาในชวง 1 ปท่ีผานมา เพราะคนผิวคลํ้าฉีดแลวผิวขาวข้ึน แตตองระวังเรื่องเม็ดสี

ท่ีทําใหเปล่ียน โดยเฉพาะกับลูกตา ซ่ึงถาใชไปนาน ๆ อาจมีผลตอประสาทตา อาจทําใหตา

มองไมเห็นหรือเปลา ตรงน้ียังไมมีผลยืนยันท่ีแนชัด” แพทยผูเช่ียวชาญดานผิวหนังบอกอีก
วา การใชสารกลูตาไธโอนในลักษณะท่ีวาน้ี ในประเทศไทย “ ยังไมไดข้ึนทะเบียนกับ อย.”
หรือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หากนํามาใชก็ถือวา “ผิดกฎหมาย”



โรคกับอาหาร อันตราย... ในไอศกรีม!!

7 สารสังเคราะห อันตราย... ในไอศกรีม!!
          ไอศกรีม อาหารวางเย็น ๆ ท่ีเปนของโปรดของเด็ก ๆ หรือแมกระทั่งผู

ใหญหลายคน ตางช่ืนชอบในรสชาติของไอศกรีมกันท้ังน้ัน แตหารูไมวา สาร

สังเคราะหจากสารเคมีบางอยาง ท่ีใชเปนสารเติมแตงรสชาติและแตงแตมสีสัน

ในไอศกรีมบางย่ีหอน้ัน ไดนําพาส่ิงท่ีเปนอันตรายตอรางกายของผูบริโภคเสีย

แลว ท่ีเลวรายกวาน้ัน ผูผลิตไอศกรีมหัวใสบางราย ยังไดนําไขมันท่ีเหลือจาก

โรงฆาสัตวมาใชเปนสวนผสมในไอศกรีม ซ่ึงไขมันจากสัตวน้ันมีจํานวนของไข

มันอิ่มตัวท่ีสูง เปนไขมันช้ันเลวท่ีหากบริโภคไปมากๆ จะกอใหเกิดโรคอวนและ

ไขมันอุดตันในเสนเลือดได สําหรับสารสังเคราะหจากสารเคมีท่ีเปนอันตราย

และไดมีการนํามาผสมในไอศกรีมน้ัน มีดังตอไปน้ี

1. ไดอิธิลกลูคอล  ( Diethyl Glucol )
         สารเคมีราคาถูกท่ีใชในการตีไขมันใหกระจายแทนการใชไข

สารชนิดน้ีเปนสารกันเยือกแข็งท่ีใชกันนํ้าแข็งไมใหละลายเร็ว และ

ใชในนํ้ายากัดสีดวย

2. อัลดีไฮด – ซี71 ( Aldehyde-C71 )

          เปนสารท่ีใชในการสรางกล่ินท่ีไมคอยมีในประเทศไทย

เชน เชอรรี่ และเพ่ือใหไอศกรีมเปนของเหลวติดไฟงาย และยังนําไป

ใชทําสีอะนิลีน จําพวกพลาสติกและยาง

3. ไปเปอรโอรัล ( Piperoral )
          ใชแทนกล่ินวานิลลา เปนสารเคมีเดียวกับท่ีใชผสมในยาฆา

เหาและหมัด

4. อิธิลอะซีเตท ( Ethyl acetate )

          ใชสรางกล่ินรสสับปะรด อีกท้ังยังใชเปนตัวทําความสะอาด

หนังและผาทอ กล่ินของสารเคมีตัวน้ีกอใหเกิดโรคปอดเร้ือรัง ตับ

และหัวใจท่ีผิดปกติ
5. บิวธีรัลดีไฮด ( Butyraldehyde )

ใชสรางกล่ินรสเมล็ดในผลไมเปลือกแข็งเชน ถ่ัวตาง ๆ สารน้ี

เปนสารท่ีใชเปนสารประกอบสําคัญในกาวยาง 6. แอนนิล อะซีเตท ( Anyle acetate )
          สารน้ีจะใหกล่ินกลวยหอม และเปนสารท่ีใชทําลายลางไขมนั

7. เบนซิล อะซีเตท ( Benzyle acetate )
          เปนสารท่ีใชสรางกล่ินและรสสตรอเบอรรี่เปนสารละลาย       

ไนเตรท ทําใหเกิดความอยากอาหาร
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          สารเคมีท่ีกลาวมาท้ังหมด เชน สารกันเยือกแข็ง ตัวทําละลาย

นํ้ามัน นํ้ายาลอกสี ยาฆาเหาและฆาหมัด น้ัน ไมใชวาในไอศกรีม       

ทุกย่ีหอจะมีสารเหลาน้ีท้ังหมด บางย่ีหออาจจะผสมสารตัวน้ีหรือตัวอื่น

นอกจากสารท่ีกลาวมาขางตน ยังมีการใชสารใหความหวาน คือ

แซคคารินหรือนํ้าตาลเทียม เติมเพื่อใหมีสีและกล่ินท่ีหอมหวาน ซ่ึงสาร

แซคคารินน้ันไดมีการพิสูจนแลววา มีสวนสนับสนุนทําใหเกิดมะเร็งได

เชนกัน ไอศกรีมน้ันเปนอาหารขยะชนิดหน่ึงท่ีสามารถกอใหเกิด

อันตรายพอสมควร ทั้งน้ี ก็ตองข้ึนอยูกับจิตสํานึกของผูผลิตบางราย

และความพอดีในการบริโภคของตัวผูบริโภคเอง ท่ีตองดูแลเร่ืองการ

บริโภค ใหไดสัดสวนท่ีพอดีกับความตองการของรางกาย อาหารขยะ!!   
ก็คือขยะท่ีรางกายเราไมจําเปนตองกิน ก็สามารถอยูไดไมใชหรือ?? 



โครงการพัฒนาศักยภาพของอสม.เฝาระวังไขหวัดใหญและวัณโรค

ขาวสารงานประกันสังคม
จาก Humanized health care ถึง Spiritual health

โดย...คุณสุวีณา  ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษา

          เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ท่ีผานมาพ่ีนอง อสม. มีความยินดีอยางย่ิงท่ีไดตอนรับ           

นายวิทยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย ปราชญ  บุณยวงศวิโรจน 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท่ีใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงานโครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. 

เช่ียวชาญในการเฝาระวังไขหวัดใหญและวัณโรค ถึงแมวันน้ันอากาศจะรอนเพียงใด แตดวยความ

รวมมือของพ่ีนองชาว อสม.จํานวน 2,100 คน  ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

          แผนงานพัฒนาจิตเพ่ือสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ (มสส.) รวมกับ สํานักงานกองทุนสนันสนุบการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดจัดการ
ประชุม Knowledge Managemant (KM) ในกลุมโรงพยาบาลท่ีทําเรื่อง Humanized Health Care มาแลวระยะหน่ึง เพ่ือคนหาวาบุคลากรในระบบ
สุขภาพมีการพัฒนาจิตอยางไรจากการทํางานลักษณะน้ี รวมท้ังพยายามขับเคล่ือนงานวิชาการของ Humanized Health Care ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน
และเช่ือมโยงไปถึงส่ิงท่ีระบบสุขภาพเรียกวา สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (Spiritual Health) 

          ในป 1990 นักจิตวิทยา David Elkins ไดเสนอกรอบแนวคิดเรื่อง Spirituality วาหมายถึงความเช่ือในพระเจา (greater self) หย่ังรู
จุดหมายของชีวิต (purpose) หย่ังรูความหมายของชีวิต (meaning) เคารพธรรมชาติและไมลุมหลงในวัตถุ (sacred of nature) มีอุดมการณ 
(idealism) มีจิตสาธารณะ (altruism) และมีความตระหนักในเรื่องความทุกขและความตาย (awareness of suffering and death)

ดวยกรอบแนวคิดทางจิตวิทยา รวมกับหลักฐานท่ีไดจากบุคลากรระบบสุขภาพท่ีเขามารวมแลกเปลี่ยน

เรียนรูในวง KM ทําใหไดขอสรุปวาการพัฒนาจิตสามารถเกิดข้ึนไดหากมีองคประกอบดังตอไปน้ี            

1. ความเช่ือในพระเจา (greater self)                                                     

2. หย่ังรูจุดหมายของชีวิต (purpose)

3. หย่ังรูความหมายของชีวิต (meaning)

4. เคารพธรรมชาติและไมลุมหลงในวัตถุ (sacred of   nature) 

5. มีอุดมการณ (idealism)

6. มีจิตสาธารณะ (altruism)

7. มีความตระหนักในเรื่องความทุกขและความตาย (awareness of suffering and death)

     นอกจากคนเราจําเปนตองมี    ท่ี

ยึดเหน่ียวแลว ยังควรรูวาจุดหมาย

ของชีวิตคืออะไรหมายความวา รูวา

ตนเอง ชอบอะไร จะทําอะไร และจะ

ไปทางไหน
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          ในการน้ีนายวิทยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข และนายแพทย ปราชญ  บุณยวงศวิโรจน ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข  ไดเย่ียมชมนิทรรศการ ของ อสม. ท้ัง 3 อําเภอ คือ อําเภอ
บานแพว อําเภอสมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน นอกจากนี้แลวยังได

พูดคุยและรวมถายภาพกับพ่ีนองชาว อสม.อยางเปนกันเอง แถมทาย

ดวยการแจงนโยบายคาตอบแทนของ อสม. เดือนละ 600 บาท ซ่ึงเปนท่ี

พอใจของพ่ีนองชาว อสม. จังหวัดสมุทรสาครเปนอยางย่ิง



หัวเราะ บริหารรางกาย

นอกจากน้ี ถาไดหัวเราะบอยๆ ในแตละวัน จะมีคาเทากับเตน

แอโรบิคไดถึง 10 นาที หรือ ปนจักรยานอยูกับท่ี 15 นาที เพราะขณะ

หัวเราะหัวใจจะเตนเร็วข้ึน ความดันโลหิตและอุณหภูมิก็เพ่ิมข้ึน การได

หัวเราะแบบสุดๆ จะชวยใหปลอยลมหายใจไดเต็มท่ี คุณรูสึกสบายเชน

เดียวกับออกกําลังกาย และยังเปนการเพ่ิมออกซิเจนในเลือด สูบฉีดไปยัง

ผิวหนัง ชวยเรงการผลัดผิวใหสดใสย่ิงข้ึน

มาเพ่ิมอารมณขันกันดีกวา

ดวยเทคนิคการเพ่ิมอารมณขัน ท่ีโครงการความสุขของสถาบัน

ออกซฟอรดจัดทําข้ึน ดังน้ี

เริ่มตนท่ีตัวคุณแสวงหาสิ่งท่ีทําใหคุณรูสึกขบขัน หรือลองเปล่ียนวิธี

มองโลกในดานดี ท่ีอาจทําใหคุณเห็นมุมขําๆ ท่ีคนอ่ืนคิดไมถึง หาเรื่อง

สนุกใหตัวเอง เชน พบปะพูดคุยกับเพ่ือนท่ีเต็มไปดวยมุขตลก หรือดูหนัง

ตลก อยาจมอยูกับความโศกเศรา โดดเด่ียวหรือความเครียด รูตัวเม่ือไหร

รีบพาตัวเองออกมาทําส่ิงสนุกๆ โดยดวน ส่ิงสําคัญท่ีขาดไมได คือการ

มองโลกในแงดี คิดในทางท่ีดีเขาไว ทุกปญหามีทางออกเสมอ

ถึงคราวหัวเราะครั้งตอไป... ฮา ฮา ฮา ใหเต็มท่ี เพ่ือรับประโยชนท่ีดี

กับสุขภาพของคุณเอง แลวคุณจะรูสึกวาโลกใบน้ียังมีมุมดี ๆ ท่ีนาอยูข้ึน

อีกเยอะ

“อารมณขัน ใชแคสีสันชีวิต”

ท่ีมา : http://www.yourhealthyguide.com/article/am-laugh.html

สานใจ8

ฮา ฮา ฮา...หัวเราะวันละนิดจิตแจมใส ไมใชคําโม หรือโออวดเกิน

จริงแตอยางใด เสียงหัวเราะยังมีประโยชนสารพัด ท่ีคุณจะประหลาดใจ

หัวเราะเปนยาวิเศษ

          การไดหัวเราะแตละคร้ัง นอกจากสรางสีสันใหบุคลิก และสราง

มนุษยสัมพันธท่ีดีไดแลว ยังเปนประโยชนตอจิตใจ และรางกายควบคูกัน

ดวย เพราะในขณะท่ีหัวเราะ กลามเน้ือบนใบหนาและตามรางกาย จะ

หดยืดและคลายตัว สงผลชวยคลายความตึงเครียดไดอยางดี

          ย่ิ งก ว า น้ั น จ ากก ารค น ค ว าขอ ง ARISE (Associates for 
Research Into the Science of Enjoyment) ห รื อ อ งค ก ารวิ จั ย เพ่ื อ
ศาสตรแหงความสุข ซ่ึงเปนสถาบันกลาง ท่ีรวมผลงาน การคนควาโดย

ผูเช่ียวชาญ ท่ัวโลก ยังไดพบคุณคาของการหัวเราะ ท่ีมีผลตอสุขภาพของ

คนเราอยางมากมาย น่ันคือ

          การหัวเราะ จะชวยลดระดับฮอรโมน ท่ีกอใหเกิดความเครียดลง

และยังกระตุนใหรางกายหล่ังสารสําคัญ ท่ีจะชวยลดความเจ็บปวด และทํา

ใหเรารูสึกดีข้ึน เม่ือใดท่ีหัวเราะรางกายยัง จะผลิตเซลล ท่ีทําหนาท่ีตอสูกับ

เซลลมะเร็ง และเซลลท่ีติดเช้ือไวรัสไดมากข้ึนดวย ซ่ึงเซลลท่ีวาน้ี จะคงอยู

นานถึงอีกวันรุงข้ึนเลยทีเดียว



บทความ “คนจนหามทองเสีย” IT Corner  By…นาย Hub

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน . . .

7 วิธีถนอมพลังงานแบตเตอร่ีโนตบุก

1. ตรวจสอบแบตเตอรี่ท่ีใชวายังคงสามารถชารจพลังงานไดเต็ม หรือไม? 
2. ถาไมจําเปนตองออนไลนกับเครือขายใดๆ แนะนําใหออฟไลนจะดีกวา เพราะ การเช่ือมตอ

เครือขายตลอดเวลาจะทําใหโนตบุกตองใชพลังงานมากกวาปกติ

3. ถอดอุปกรณ USB ออกจากพอรต เม่ือไมไดใชงาน
4. ยกเลิกโพรเซสแบคกราวดท่ีไมจําเปนออกใหหมด แตหามยกเลิกโพรเซสของซอฟตแวร   

ไฟรวอล หรือแอนต้ีไวรัส เพราะมันจะทําใหระบบของคุณตกอยูในความเส่ียง นอกจากน้ียังหามลบ   

โพรเซสท่ีสําคัญของ Windows XP ซ่ึงไดแก Explorer.exe, LSASS.EXE, services.exe, System 
และ WINLOGON.EXE

5. เปล่ียน Screensaver เปน “Blank Screen” เพราะมันไมจําเปนเลยท่ีคุณตองเสียพลังงาน
เพ่ือแสดงภาพดอกไมไฟ, ตูปลา หรือขอความเล่ือนลอย

6. ถึงคุณจะไมสามารถยกเลิกโพรเซสการทํางานของซอฟตแวรแอนตี้ไวรัส แตก็ไมควรกําหนด
ใหซอฟตแวรสแกนระบบโดยสมบูรณขณะท่ีไมไดเสียบปล๊ัก เพราะมันจะทําใหพลังงานของแบตฯ

หมดเร็วจนนาใจหายเลยละ

7. สําคัญท่ีสุดคือ เม่ือเวลาที่โนตบุกไมอยูในระหวางการใชงาน แนะนําใหชัตดาวนระบบ หรือ

อาจจะเขาโหมดแสตนดบาย (standby) หรือไฮเบอรเนต (hibernate) จะดีกวาการเปดเครื่องท้ิงไว  
เฉย ๆ

ทะเลใน หมูเกาะอางทอง จังหวัดสุราษฎรธานี

ความมหัศจรรยของทะเลในหมูเกาะ

อุทยานแหงชาติทางทะเลหมูเกาะอางทอง ประกอบดวยเกาะนอยใหญถึง 42 เกาะ เปนหมูเกาะซ่ึง
ใหญท่ีสุดแหงทองทะเลอาวไทย จุดเดนคือ “ทะเลใน” มองดูคลายสระมรกต มีความยาว 250 เมตร
กวาง 200 เมตร และอุโมงคใตนํ้าท่ีเช่ือมกับทะเลเปด ทําใหมีนํ้าข้ึนนํ้าลงเชนทะเลทั่วไป                          

จังหวัดสุราษฎรธานี

เมืองรอยเกาะแหงชายฝงทะเลตะวันออกของภาคใต มีแหลงทองเท่ียวทางทะเลสวยงามและมี

ช่ือเสียงหลายแหง เชนเกาะสมุย เกาะท่ีใหญเปนอันดับสามของประเทศ โดยมีถนนรอบเกาะยาว

50 กิโลเมตร หาดทรายท่ีสวยงาม คือ หาดเฉวงและหาดละไม เกาะนางยวน เกาะเล็กๆ ทางทิศเหนือ
ของเกาะเตา ประกอบดวยเกาะ 3 เกาะ เชื่อมตอกันดวยสันทรายสีขาวเนียน ยามนํ้าลงสามารถเดิน    

ถึงกันได นับเปนจุดดํานํ้าท่ีดีท่ีสุดอีกแหงในเมืองไทย

สานใจ 9



รั้วโรงพยาบาล...

          เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2552 เวลา 09:30-16:30 น. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร.) และท่ีปรึกษาจากบริษัท ไทยเรทต้ิง

แอนด อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด (ทริส) ไดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือรับทราบผลการปฏิบัติงาน และรวมตรวจสอบเอกสารหลักฐานอางอิงท่ี

ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการ ปฏิบัติงานรวมท้ังรับทราบปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโรงพยาบาลบานแพว     

(องคการมหาชน)

โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนางานทางดานวิชาชีพ
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          โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพหัวหนางานทาง
ดานวิชาชีพ ในหัวขอ “การประเมินสมรรถนะเชิงวิชาชีพ” ข้ึนเม่ือวันท่ี 19-20 กุมภาพันธ 2552       

ณ  ภูผาผ้ึงรีสอรท อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี โดยไดจัดใหหัวหนางานพยาบาลแตละหนวยงานเขารวม

โครงการในครั้งน้ีเปนรุนแรกกอนท่ีจะมีรุนหลัง ๆ ตามมาอีก



ผูบริจาค    ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552

ขอเชิญรวมบริจาคเงินสมทบทุน เพ่ือซ้ือเครื่องฟอกไต จํานวน 6 เครื่อง
ไดท่ีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) โทร. 034-419555

คุณบัณฑูร  มณฉีาย

บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยา 90 พรรษา หลังท่ี 2
ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

เปนจํานวนเงิน 600,000 บาท เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2552

คุณบรรเทิม คุณศรีนวล  พุกโฉมงาม

บริจาคเงินสด เพ่ือซือ้อุปกรณทางการแพทย

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 101,000 บาท เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552

คุณเสนาะ คุณสุรตัน  ทับไกร

บริจาคเงินสด เพ่ือซือ้อุปกรณทางการแพทย

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 110,000 บาท เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2552
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ที่ นามผูบริจาค จํานวนเงิน

1 คุณบัณฑูร  มณีฉาย 600,000.00

2 คุณเสนาะ - คุณสุรัตน  ทับไกร 110,000.00

3 คุณบรรเทิม - คุณศรีนวล  พุกโฉมงาม 101,000.00

4 นายกู - นางหงิม  มรรคเจริญ 40,000.00

5 คุณสอาด-คุณพวงกนก-คุณเดือนเพ็ญ-คุณมณฑล  มณีฉาย 30,000.00

6 นายธีรศักดิ์  หนูแกว 30,000.00

7 คุณเอกชัย  ปูชนียกุล (ครอบครัวหิรัญนิติเวชกุล) 24,000.00

8 นส.อาภรณ   ชัยเศรษฐพงศ 22,999.00

9 ครอบครัวชัยเศรษฐพงศ 20,000.00

10 กองทุนหลักประกันส ุขภาพเทศบาลไพศาลี จ.นครสวรรค 17,000.00

11 นส.แต็ก  ชาวบานเกาะ 12,000.00

12 คุณรม - คุณน้ําปรุง  ทองชิว 12,000.00

13 นายฉุย - นางแพ - นายเชาว  ยินดี 12,000.00

14 นางพวง  การะเวก 12,000.00

15 ครอบครัวเตี่ยล ิ้มเช็ง  แซตั้ง 10,000.00

16 คุณสมศักดิ์  อวมสน และครอบครัว 10,000.00

17 นางจํารูญ  ชาวบานเกาะ 10,000.00

18 คุณมังกร  ดอนจินดา 10,000.00

19 นส.ณัฐพร  เกศสงเคราะห 8,000.00

20 คุณวิไล  ลีรักพานิช 8,000.00

21 คุณทองยอย  ทองแดง 6,000.00

22 นางอุไร  ทรงวัฒนา 5,000.00

23 นางเพ็ญศรี  โตอนันต 5,000.00

24 คุณไซจู  แซล ิ้ม 5,000.00

25 งานเพลิงศพพระครูปล ัดส ุวัฒนวรคุณ 5,000.00

26 อบต .หนองบัว จ .นครสวรรค 5,000.00

27 คุณพิส ิษฐ  สุวีโร และพ่ีนอง 4,000.00

28 นายสุรชัย  แซอ้ึง และครอบครัว 3,000.00

29 นายจิรภัทร  แซอ้ึง 2,000.00

30 Mr.RALPH  TAVOR 2,000.00

31 นายประดิษฐ  ศรีประเสริฐ 2,000.00

32 คุณวิโรจน  นุติพรรณ 2,000.00

33 นายประพาส  คุมถนอม 1,000.00

34 บริษัท ยูน-ิชารม (ประเทศไทย) จํากัด 1,000.00

35 นางสุพร  แซคู 1,000.00

36 นส.สมบูรณ   โฉมมณี 1,000.00



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

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส... ประสบการณเฉียดตาย!!

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

ทายนิสัยจากภาพถาย

1. เอามือจับท่ีคาง : เปนคนท่ีมีอารมณศิลปน ออนไหว เม่ือรักใครก็รักสุดชีวิต และเม่ือเกลียดจะเกลียดแทบขาดใจ
2. เอามือกอดอก : เปนคนชอบความทาทาย แตถามีความรักจะทะนุถนอมความรักท่ีมี เปนอยางดี จึงทําใหความรัก

ม่ันคง

3. ทําหนาทะเลน : เปนคนท่ี คอนขางออนไหว ข้ีอาย แตขณะเดียวกันก็มีอารมณขัน

ชอบทําใหผูอ่ืนหัวเราะอยูเสมอ

4. น่ังไขวหาง : เปนคนที่รักศักด์ิศรีมากทีเดียว มีความซ่ือสัตย และเปนคนที่คอนขาง
ลึกลับ เอาใจใส และชอบชวยเหลือผูอ่ืน

5. วางมือไวท่ีหลังศีรษะ : เปนคนท่ีชอบสนุกสนาน ใชชีวิตเรียบงาย ชอบทําอะไร

ประหลาด ๆ ใหคนอื่นแปลกใจอยูเสมอ

6. ชอบหันใบหนาดานขาง เขาหากลอง : เปนคนท่ีมีจิตใจเขมแข็ง หนักแนน ไมหวั่นท่ี
จะแกปญหาใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน

7. ย้ิมเห็นฟนนิดหนอย : เปนคนชอบเขาสมาคม สังสรรคกับผูอ่ืน เขากับคนไดงาย

เฉลียงฉลาดเฉียบแหลม

8.  ย้ิมกวาง : เปนคนที่ชอบเก็บงําความรูสึก เม่ือมีปญหาอะไร ก็ไมอยากใหใครมารับรู
ชวยแกปญหาดวย เรียกไดวาไมอยากใหผูอ่ืนไมสบายใจ ในเร่ืองของตนเอง แตในทาง

กลับกัน ถาเพ่ือนตองการความชวยเหลือ ก็จะรีบเขาไปชวยทันที

หญิงวัยกลางคนเกิดอาการหัวใจวายและถูกนําตัวสงโรงพยาบาล 

ระหวางท่ีอยูบนเตียงผาตัด เธอพบกับประสบการณ เฉียดตาย 

ซ่ึงในระหวางน้ีเธอเห็นพระเจาและถามพระองควาวาระสุดทายของ

เธอมาถึงแลวใชไหม

พระเจาตอบวายัง เธอตองอยูตอไปอีกสามสิบป

หลังจากฟนคืนสติ เธอตัดสินใจอยูตอท่ีโรงพยาบาลตอเพ่ือผาตัด    

ดึงหนา ทําปากใหอ่ิมเอิบ

เสริมหนาอกและอื่น ๆ อีกสารพัด เธอยังใหชางเขามาเปล่ียนสีผม     

ใหอีกดวย

เธอ ทํ า เช น น้ี เพ ราะ เห็ น ว าใน เม่ื อ จ ะต อ ง มี ชี วิ ต อ ยู อี ก  30 ป 

ตองใชเวลาท้ังหมดน้ีอยางมีความสุขท่ีสุด

หลังจากเสร็จส้ินกระบวนการเสริมสวย เธอเดินออกจากโรงพยาบาล 

แตโชครายกลับถูกรถพยาบาลชนตาย เม่ือมาพบหนาพระเจาอีกครั้ง 

เธอบนวา

“ฉันได ยินวาพระองคบอกเองวาฉันตองมี ชีวิตอยูอีก 30 ป”
พระเจาตอบวา “โทษที เราจําเจาไมได!”


