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สานใจ

ทานสามารถติดตามขาวสารและความรูตาง ๆ ของโรงพยาบาล 
ไดท่ี สถานีเพื่อพฒันาสังคมและสุขภาวะ                              

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ท่ี 100.25MHz

ขอตอนรับทุกทาน เขาสู สานใจครับ 31 พฤษภาคม 2552 นี้ 
เปนวันงดสูบบุหร่ีโลก จึงขอเชิญเหลาบรรดานักสูบทั้งหลาย ชวยกัน
งดบุหร่ีสักหนึ่งวันเพื่อสุขภาพของคุณเอง แตถาใหดี ก็นาจะหยุดสูบ
เลยก็ย่ิงดี เพราะวาพิษภัยของมันมีมากเหลือเกิน แลวตอนนี้ไขหวัด
หมู กําลังระบาดหนัก จึงนํามาเผยแพรใหทราบถึงการติดตอ อาการ
และการรักษาโรค เพื่อไวเปนความรูนะครับ จะไดปองกันกันไวแต
เนิ่น ๆ และมีความยินดีอยางย่ิงสําหรับการเปดหองพิเศษ ช้ัน 3 เพื่อ
รอง รับผูป วยที่ มีความประสงค รักษาตั วในหองพิ เศษของ

โรงพยาบาลบานแพว ที่ยังมีความตองการกันเปนจํานวนมาก แถม
ดวยขาวดีสําหรับผูปวยที่ปวยเปนวัณโรค สําหรับการรักษาท่ีตอง
ทานยาเปนจํานวนมาก ซ่ึงตอนนี้ ทาง สปสช.ไดเปลี่ยนระบบการซ้ือ
ยาใหมเพื่อรองรับผูปวยที่ตองทานยาจํานวนมาก ใหลดลงเหลือ
เพียง 2-4 เม็ดเทานั้น เอาละครับ ขอใหทานพบกับสาระดี ๆ ที่เรา
นํามาใหทานกันไดอานกันเลยครับ...
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ประวัติความเปนมา

เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันท่ี 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 
โดยองคการอนามัยโลก เน่ืองจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ตอสุขภาพของผูสูบ
บุหรี่ และผูไมสูบบุหรี่แตไดรับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพ่ือ
กระตุนใหผูสูบบุหร่ีเลิกสูบ และใหรัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนัก
ถึงความสําคัญและเขารวมกิจกรรม บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพประชาชน         

การสูบบุหรี่หรือไดรับควันบุหรี่เปนประจําเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิด

โรคมะเร็งปอด ถุงลมโปงพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากน้ียัง
สงผลทําใหมีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกวาผูท่ีไมไดรับควันบุหรี่ เชน โรค    
หัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทําให
เสียทรัพยโดยไมจําเปนอีกดวย 

องคการอนามัยโลกระบุชัดเจนวา การสูบบุหรี่เปนสาเหตุสําคัญของการ
ปวยและเสียชีวิตกอนวัยอันควรท่ีสามารถปองกันได และกําหนดให วันท่ี     
31 พฤษภาคม ของทุกปเปนวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) มี
การกําหนดคําขวัญในการรณรงคเพ่ือการไมสูบบุหรี่ในแตละป

กฎหมายคุมครอง

บุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพ ท้ังตอผูสูบเอง และผูท่ีอยูใกลชิดท่ีสูดหายใจ
เอาอากาศท่ีมีควันบุหรี่เขาไป เพราะควันบุหรี่ประกอบดวยสารท่ีเปนอันตราย
ตอสุขภาพท้ังส้ิน เชน คารบอนมอนอกไซด นิโคติน ทาร เปนตน จากการ
สํารวจพบวา ผูท่ีเปนมะเร็งปอดน้ัน รอยละ 90 เปนผลเน่ืองมาจากการสูบบุหรี่ 
และถาสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเปนมะเร็งปอดมากกวาผูท่ีไมสูบถึง    
5-20 เทา นอกจากน้ี ผูท่ีปวยดวยโรคหลอดลมอักเสบรอยละ 80 และโรค    
หัวใจรอยละ 50 ก็มีผลมาจากการสูบบุหรี่เชนเดียวกัน จึงมี กฎหมายคุมครอง

สุขภาพประชาชนเร่ืองบุหรี่ 2 ฉบับ ไดแก

1.  พระราชบัญญัติคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ พ.ศ.2535

2.  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ 

ท่ีมา : http://www.aksorn.com/library/day_list.php?Type_id=22



Pharmacy  Room

โดย...เภสัชกรหญิงศิริพรรณ  ไทยกวีพจน 

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอราม

ชวงเวลาใดมีการถายทอดเชื้อโรคฟนผุใหเด็กไดมาก ?

สานใจ 3

ฟ.ฟนสะอาดจัง

โดยสวนใหญเริ่มพบเช้ือโรคฟนผุในชองปากเด็ก เม่ือเด็กอายุประมาณ 10 เดือน 
และเม่ือเด็กอายุ 19 – 31 เดือน พบวามีการถายทอดเช้ือโรคฟนผุมาสูเด็กไดมากท่ีสุด 
เรียกชวงเวลาน้ีวา “ ชวงเวลาจําเพาะในการติดเช้ือ ” (window of  infectivity) หาก
ในชวงเวลาน้ี เด็กไดรับการถายทอดเช้ือจากแมหรือผูเล้ียงดูมาก เด็กจะมีเช้ือในชอง
ปากมาก และเกิดฟนผุมากกวาเด็กท่ีมีเช้ือโรคฟนผุนอยกวา หลังจากชวงเวลาน้ีแลว การ
ติดเช้ือโรคฟนผุของเด็กจะลดลง เพราะในชองปากจะมีเช้ือจุลินทรียอ่ืน ๆ มาแยงท่ีเช้ือโรค
ฟนผุเกาะบนผิวเคลือบฟน ดังน้ันหลังจากเด็กอายุ 3 ป จํานวนเช้ือโรคฟนผุในชองปากของ
เด็กจะเปล่ียนแปลงปริมาณไมมากนัก

ปองกันการถายทอดเชื้อโรคฟนผุไดอยางไร ?

การปองกันการถายทอดเช้ือโรคฟนผุ โดยไมใหมีการปนเปอนนํ้าลายจากแมหรือผูเล้ียงดูเด็กไปสูภาชนะของใชท่ีตองนําเขาปากเด็ก กลาวคือ ไม
ใชชอนรับประทานอาหาร แปรงสีฟน ยาสีฟน รวมกับเด็ก ไมอมขาว ไมเค้ียวขาว หรือเปาอาหารปอนเด็ก นอกจากน้ี แมหรือผูเล้ียงดูเด็กตองดูแล
สุขภาพชองปากของตนเองใหสะอาด เพ่ือลดปริมาณเช้ือโรคฟนผุ เชน การกําจัดคราบจุลินทรียดวยการแปรงฟนท่ีถูกวิธี การรักษาฟนผุหรือเหงือก
อักเสบ เพราะการท่ีมีเช้ือในชองปากนอยโอกาสที่เช้ือจะถูกถายทอดไปสูเด็กจะมีปริมาณนอยลงดวย

ควรถามอะไรจากเภสัชกรเมื่อรับยา…
หลายคนคงสงสัยวาทําไมเภสัชกรจึงพยายามที่จะอธิบายรายละเอยีดของยาใหทราบ แตดูเหมือนวาผูรับยาจะใหความสนใจนอยมาก

ในเม่ือมีฉลากท่ีบอกวิธีใชแลว ทําไมเภสัชกรยังตองบอกอีก ?

เหตุผลก็คือ แมวายาจะมีคุณสมบัติในการบําบัด บรรเทา รักษาโรคและอาการผิดปกติของรางกาย แตหากใชไมถูกวิธี เชน การกินยาท่ี
ควบคุมการปลดปลอยรวมกับยาลดกรด หรือกินยาโรคกระเพาะอาหารพรอมนํ้าสม ฯลฯ ก็จะเปนผลทําใหอาการไมดีข้ึน หรือไมหายจากโรค 

ดังน้ันหากเภสัชกรไมบอก ก็ควรถามเพื่อใหไดขอมูลตางๆเพื่อเปนประโยชนของตัวเราเองดังน้ี

1. ช่ือสามัญทางยา ช่ือทางการคา และขนาดความแรงของยา
2. สรรพคุณทางยา
3. วิธีการใชยา ใชอยางไร ใชวันละก่ีครั้ง และใชยานานเทาใด
4. ผลขางเคียงจากยาท่ีอาจเกิดข้ึน และอาการแพยาท่ีตองหยุดยาทันทีแลวกลับมาพบแพทย
5. ปฏิกิริยาระหวางยากับยา ยากับอาหาร
6. การดูแลเก็บรักษายา เชนเก็บท่ีอุณหภูมิหอง เก็บในตูเย็นชองธรรมดา 
7. อายุของยา
8. การดูแลปฏิบัติตนระหวางการใชยา เชน การออกกําลังกาย การพักผอน อาหาร เครือ่งด่ืมเปนตน



สานใจ4

โดย...องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพว

รูทันโรค รูจักโรคไขหวัดหมู swine flu หรือ ไขหวัดใหญเม็กซิโก

ขาวคราวการแพรระบาดของโรคไขหวัดหมูในประเทศเม็กซิโก จนคราชีวิตผูคนไปหลายสิบคน ซ่ึงผูเสียชีวิตเฉพาะในประเทศ  
เม็กซิโก มีถึง 149 คน  (ตัวเลขทางการ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2552) ทําใหหลายคนท่ีไมคุนเคยกับโรคชนิดน้ี เกิดความสงสัยวา “ โรค
ไขหวัดหมู " คืออะไร และจะสามารถปองกันไดอยางไร วันน้ี เราจะมาแจงใหทราบกันคะ

"โรคไขหวัดหมู" เปนไขหวัดใหญ ชนิดเอ สามารถพบไดท้ังในหมูเล้ียง และหมูปา ซ่ึงมีหลากหลายสายพันธุ ท้ัง H1N1, H1N2 และ H3N2     
ไขหวัดหมูสวนใหญมักแพรระบาดในชวงฤดูใบไมรวงและฤดูหนาว แตสามารถพบเช้ือไดตลอดท้ังป  สําหรับโรคไขหวัดหมูท่ีกําลังแพรระบาดใน
ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาน้ัน  เกิดจากเช้ือไขหวัดใหญ ชนิดเอ สายพันธุ เอช 1 เอ็น 1 (H1N1) ซ่ึงเปนไขหวัดใหญสายพันธุใหมของคน ซ่ึงไม
เคยพบมากอน เน่ืองจากเปนการผสมกันของสารพันธุกรรมไขหวัดใหญในมนุษย, ไขหวัดนกท่ีพบในทวีปอเมริกาเหนือ และไขหวัดหมูท่ีพบในทวีป     
เอเชีย และยุโรป สวนกลุมเส่ียงติดเช้ือไขหวัดหมู คือ เกษตรกรผูเล้ียงหมู คนฆาหมูหรือชําแหละเน้ือหมู คนขายเน้ือหมู รวมท้ังผูประกอบอาชีพเก่ียวกับ
หมู และผูบริโภคเน้ือหมูท่ีปรุงไมสุก 

การติดตอของเช้ือไขหวัดหมู

เช้ือไขหวัดหมู มีการติดตอเหมือนกับโรคไขหวัดใหญในคนท่ัวไป และเช้ือจะมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  ตามปกติคนจะไมติดเช้ือไขหวัด
หมู ยกเวนผูท่ีไปสัมผัสใกลชิดกับหมู ก็อาจติดเช้ือไขหวัดหมูมาได  แตมักไมคอยพบกรณีน้ี ท้ังยังไมคอยพบกรณีไขหวัดหมูระบาดจากคนสูคนอีกดวย 
แตกรณีโรคไขหวัดใหญท่ีระบาดใน เม็กซิโกอยูขณะน้ี เปนท่ีชัดเจนวา มีการติดตอจากคนสูคน เพราะผูปวยบางรายไมเคยมีประวัติสัมผัสหมูแตอยางใด

ท้ังน้ีเช้ือโรคจะอยูในเสมหะ นํ้ามูก นํ้าลายของผูปวย และสามารถแพรกระจายไปยังผูอ่ืนดวยการไอ หรือจามรดกันในระยะใกลชิด และสามารถ
ติดตอไดจากมือ หรือส่ิงของท่ีมีเช้ือปนเปอนอยู ท้ังน้ีเช้ือโรคจะเขาสูรางกายทางจมูกและตา เชน การแคะจมูก การขย้ีตา แตไมติดตอจากการ  
รับประทานเน้ือหมู

อาการและการรักษาโรคไขหวัดหมู

เม่ือเช้ือไขหวัดหมูเขาสูรางกายจะมีระยะฟกตัวประมาณ 1 สัปดาห กอนจะปรากฏอาการท่ีคลายกับผูปวยโรคไขหวัดใหญธรรมดา แตมีอาการ  
รุนแรงกวา และรวดเร็วกวา น่ันคือ มีไขสูง ปวดเม่ือยตามรางกาย ไอ มีนํ้ามูก มีเสมหะ ปอดบวม คล่ืนไส อาเจียน จากนั้นเช้ือจะแพรเขาสูกระแสโลหิต 
จึงทําใหเกิดเย่ือหุมสมองอักเสบ ผูปวยจะมีการทรงตัวผิดปกติ เดินเอนไปเอนมาเหมือนคนเมาสุรา นอกจากนี้อาจสูญเสียการไดยินจนถึงข้ันหูหนวกได 
และอาจเปนอันตรายถึงชีวิตหากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที

การรักษาโรคน้ี ทางสหรัฐอเมริกา ระบุวา โรคไขหวัดหมูสามารถรักษาไดดวยยาปฏิชีวนะ คือ วัคซีนแอนต้ีไวรัส "ทามิฟลู" (Tamiflu) และ       
"รีเลนซา" (Relenza) แตท้ังน้ียังไมเปนท่ีแนชัดวา วัคซีนเหลาน้ีจะมีประสิทธิภาพเพียงใด เน่ืองจากไขหวัดหมูท่ีแพรระบาดอยูขณะน้ี เปนไวรัสสายพันธุ
ใหมท่ีเกิดข้ึน จึงตองมีการศึกษาพัฒนาวัคซีนตัวใหม เพ่ือใชในการรักษาใหมีประสิทธิผลมากข้ึนตอไป

สําหรับประเทศไทยน้ัน ลาสุดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันวา ยัง
ไมพบการแพรระบาดของโรคไขหวัดหมูในประเทศ ดังน้ันก็ไมตองต่ืน
ตระหนกไปหรอกคะ แตถาหากยังไมแนใจวาจะปลอดภัย 100 เปอรเซ็นต
จากโรคไขหวัดหมู แนะนําวาใหรับประทานเน้ือหมูท่ีปรุงสุกแลวดีกวา และ
รักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ อีกท้ังติดตามขาวสารอยูเปนประจํา เพื่อ
ความปลอดภัยในชีวิตคะ



โดย...องคกรพยาบาล โรงพยาบาลบานแพว

สานใจ 5

เคล็ดลับนารู
วิธีทดสอบหาสาร"ตะกั่ว"กอมะเร็งใน"ลิปสติก"แทงโปรด !

อยาเห็นแกของถูก

ดังคํากลาวท่ีวา "ของดีราคาถูกไมมีในโลก" แตก็คงไมท้ังหมดเอาเปนวา
สวนใหญแลวกัน ใครท่ีนิยมซ้ือของลดราคาก็เพ่ิงระลึกไวเลยวาแบรนดดังท่ีนํา
สินคามาลดราคาสวนใหญจะเปนสินคาใกลหมดอายุหรือบางคร้ังก็หมดอายุ ซ่ึง
สินคาเหลาน้ีนอกจากจะหมดประสิทธิภาพแลวยังอาจทําใหหนาพังยับเยินได 
นอกจากนี้อันตรายจากเครื่องสําอางยังกอใหเกิดมะเร็งได โดยเฉพาะลิปสติกตาม
ทองตลาดหลายแบรนด มีการตรวจพบวามีสารตะก่ัวปนเปอนซ่ึงเปนสาเหตุทําให
เกิดโรคมะเร็งได โดยเฉพาะลิปสติกติดทนนานแตมีเทคนิคงาย ๆ ในการ
ตรวจสอบวาลิปสติกแทงโปรดของคุณมีสารตะก่ัวปนเปอนหรือไม

วิธีการตรวจสอบงาย ๆ ดวยตนเอง 
1. ทาลิปสติกลงบนมือ 
2. ใชแหวนทองคําถูลงบนลิปสติกน้ัน
3. ถาลิปสติกเปล่ียนเปนสีดํา "รูไดวาลิปสติกน้ันมีสวนผสมของตะกั่ว"

“เชื้อดื้อยา” ปญหาสาธารณสุขระดับโลก

ปญหาการด้ือยาของเช้ือตาง ๆ ไดกลายเปนปญหาสาธารณสุขระดับโลกท่ีแพทยโรค      
ติดเช้ือและกุมารแพทยโรคติดเช้ือท่ัวโลก ใหความสําคัญเปนอยางมากในปจจุบัน เพราะหากเช้ือ
ด้ือยาจะทําใหการรักษาเปนไปไดยากข้ึน และสงผลใหผูปวยมีอัตราการเสียชีวิตและพิการสูง อีก
ท้ังยังทําใหโรคติดเช้ือรุนแรงในอดีตมีโอกาสฟนกลับมาแพรระบาดไดมากข้ึน

ศ.นพ.อมร ลีลารัศมี  นายกสมาคมโรคติดเช้ือแหงประเทศไทย ไดจัดการประชุมวิชาการ 
แนวทางการปองกันการคุกคามรูปแบบใหมของเช้ือด้ือยา โดยแบงการเฝาระวังเช้ือด้ือยาออกเปน 
3 กุลม ไดกลุม เช้ือไวรัส  กลุมเช้ือแบคทีเรียและกลุมเช้ือรา

โดยในกลุมเช้ือไวรัส พบวาเช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) และ เช้ือไวรัสไขหวัดใหญ มีอัตราการ
ด้ือยาไดเร็วกวาเช้ือไวรัสตัวอ่ืน ๆ

สําหรับทารกและเด็กเล็ก พบวาเช้ือแบคทีเรียนิวโมคอคคัส มีอัตราด้ือยาสูงข้ึน และในขณะน้ีแพทยท่ัวโลกใหความสนใจกับเช้ือชนิดน้ี เพราะ
เปนโรคติดเช้ือท่ีมีความรุนแรงมากแตในปจจุบันมีวัคซีนไอพีดีชวยปองกันการติดเช้ือและชวยลดการด้ือยาของเช้ือแลวยังชวยปองกันการ

แพรกระจายเช้ือจากเด็กไปสูผูใหญและคนชราในครอบครัวไดอีกดวย

และจากการประชุมไดมีการเผยผลการศึกษาลาสุดของปกก่ิง ประเทศจีน พบวา เช้ือนิวโมคอคคัส ซ่ึงเปนสาเหตุท่ีทําใหเด็กเปนโรคติดเช้ือ
ระบบทางเดินหายใจ มีการด้ือยาเพ่ิมสูงข้ึน  นาจะเปนผลมาจากการใชยาปฏิชีวนะอิริโทรมัยซิน และ เพนนิซิลลิน ท่ีไมเหมาะสม

สําหรับอุบัติการโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัสในประเทศไทยพบวา  พบเช้ือในกระแสเลือดของเด็กเล็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ มีอัตรา 10.6-28.6 ราย ตอ
แสนประชากร และเช้ือมีอัตราการด้ือยาสูงข้ึนถึงรอยละ 61 ซ่ึงอุบัติการณดังกลาวมีอัตราใกลเคียงกับอุบัติการณโรคติดเช้ือนิวโมคอคคัส ใน
สหรัฐอเมริกา กอนท่ีจะมีการบรรจุวัคซีนไอพีดีเขาในแผนสาธารณสุขแหงชาติท่ีเด็กเล็กทุกคนตองไดรับ



สานใจ6

ชาเขียวมีประโยชนตองชงด่ืม ไมใชด่ืมจากขวด 

ปจจุบันกระแสการบริโภคชาเขียวกําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศไทย แตหลายคนอาจจะยังไมทราบวา แทท่ีจริง
แลว การดื่มชาเขียวใหถูกตองและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดน้ัน จะตองด่ืมใหถูกวิธีจึงจะไดรับสาระสําคัญตาง ๆ ท่ีมีอยูอยางครบถวน ท่ีสําคัญคือ มีขอมูล
จากทางการแพทยแผนจีนยืนยันดวยวา การด่ืมจากขวดนั้นเปนวิธีท่ีไมถูกตอง

การนําชาเขียวมาใชควบคูกับพืชชนิดอื่น ๆ จะสงผลตอประสิทธิภาพในการรักษาโรคไดดีย่ิงข้ึน ท้ังน้ี สําหรับ วิธีการใชมีดวยกันท้ังหมด 15 วิธี คือ 

1. การใชชาเขียวรวมกับใบหมอน ท่ีชวยปองกันโรคหวัด ลด
ไขมันในเสนเลือดไดเปนอยางดี

2. การใชชาเขียวกับสวนหัวของตนหอม จะชวยขับเหง่ือ แก
ไขหวัด

3. การใชชาเขียวรวมกับขิงสด ชวยรักษาอาการอาหารเปน
พิษและจุกลม

4. การใชชาเขียวรวมกับตะไครแหง จะชวยขับไขมันในเสนเลือด
5. การใชชาเขียวรวมกับค่ึนฉาย จะชวยในการลดความดันโลหิต
6. การใชชาเขียวรวมกับไสหมาก ลดนํ้าตาลในเสนเลือด
7. การใชชาเขียวรวมกับดอกเกกฮวยสีเหลือง จะชวยแกวิงเวียน

ศีรษะ ตาลาย
8. การใชชาเขียวรวมกับลูกเดือย จะลดอาการบวมนํ้า ตกขาว 

และมดลูกอักเสบ

9. การใชชาเขียวรวมกับเม็ดเกาก้ี จะชวยลดความอวน แกตาฟาง
10. การใชชาเขียวรวมกับโสมอเมริกา ทําใหสดช่ืน บํารุงหัวใจ 

แกคอแหง

11.  การใชชาเขียวรวมกับเน้ือลําไยแหง จะบํารุงสมอง เสริม
ความจํา

12.  การใชชาเขียวรวมกับบวยเค็ม จะชวยบรรเทาอาการคอแหง
แสบคอ เสียงแหบ

13.  การใชชาเขียวรวมกับหนวดขาวโพด จะลดความดันโลหิต
ลดนํ้าตาลในเสนเลือด ลดอาการบวมนํ้า

14.  การใชชาเขียวรวมกับนํ้าตาลกลูโคส จะชวยบรรเทาอาการ
ตับอักเสบ

15. การใชชาเขียวรวมกับเม็ดบัว จะชวยบรรเทา
อาการฝนเปยก และยับย้ังการหล่ังเร็ว

นอกจากสรรพคุณในเรื่องของการขับพิษ ขับปสสาวะ ขับ
ไขมันในเสนเลือด ทําใหเย็น ชุมคอแลว รสขมอมหวาน หอม ในชา
เขียวยังใหประโยชนในการรักษาโรคตาง ๆ ไดหลายโรค ท้ังยังชวย
ผอนคลายอารมณ สงบประสาท ระบายความรอนต้ือ จากศีรษะและ
เบาตา ชวยใหสดช่ืน ไมงวงนอน ชวยใหหายใจสดช่ืน เจริญอาหาร 
แกเมาเหลา ทําใหสรางเมา ขับปสสาวะ ปองกันน่ิวในถุงนํ้าดีและใน
ไต และสามารถขับเหง่ือ แกหวัด

ขณะเดียวกันชาเขียวยังชวยแกกระหาย ระบายรอนจากระบบ
ปอด ขับเสมหะ ขับไขมัน ลดความอวน แกรอนใน ขับพิษตกคาง บิด
ทองรวง ทองเสีย ชวยทําใหฟนแข็งแรงและท่ีไดผลดีคือสามารถเปน
ยาอายุวัฒนะ

ท้ังน้ี ชาท่ีดีจะตองมีรสขมอมหวานและมีกล่ินหอม โดยในชา
เขียวมีสารตาง ๆ ท่ีอยูในใบชา 300-400 ชนิด แตมีสารสําคัญอยู 6 
ชนิด คือ กาเฟอีน , ทิโอฟลีน , ทิโอโบรมีน , แทนนิน  ซ่ึงชวยทําให
รางกายสดช่ืน มีผลตอการเตนของหัวใจ ผอนคลายกลามเน้ือ และ
สามารถขับปสสาวะไดดี  มีวิตามินตาง  ๆ  เชน  B1,B2,B3,B5, 
A,D,E,K, C และ มีแรธาตุ, ไขมันและนํ้าตาล

จะเห็นไดวาชาเขียวสามารถรักษาโรคตาง ๆ ไดหลายโรค แต
จะตองกินใหถูกวิธีและใชใหเหมาะสมกับรางกาย จึงจะทําใหการด่ืม
ชาเขียวเกิดประโยชนอยางสูงสุด 

ท่ีมา:http\\luckystar.bloggagng.com



โดย...คุณสุวีณา  ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษา

เฮ! ผูปวยวัณโรคในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนากินยานอยลง จาก 10 เม็ด เหลือ 
2 เม็ด ตอวันลดการด้ือยาลงได ( 1 มี.ค. 2552 )

ขาวสารงานประกันสังคม

เลขาธิการ สปสช. กลาวตอวา จากเดิมท่ีผูปวยวัณโรคตองกินยาวันละประมาณ 10-13 เม็ด/วัน ซ่ึงปริมาณยาท่ีมากอาจสงผลใหผูปวยกินยาไม
ครบ และเปนเหตุใหเช้ือเกิดการด้ือยาในท่ีสุด เม่ือเปล่ียนระบบจัดซ้ือยาแบบ FDC จะสงผลใหผูปวยกินยาประมาณวันละ 2-4 เม็ด ทําใหกินยา
ไดงายข้ึนและสงผลใหจํานวนผูปวยท่ีด้ือยาเพราะกินยาไมครบลดนอยลง สปสช.ไดสนับสนุนหนวยบริการท่ีรวมโครงการ โดยเริ่มมียาใหเบิก
ผานระบบ VMI ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2551  เปนตนมา ซ่ึงขณะน้ีกระจายถึงหนวยบริการเพ่ือเขาถึงผูปวยแลว 

สธ.-สปสช.เปล่ียนระบบจัดซ้ือยาวัณโรค ชวยผูปวยรับประทานยางายข้ึน ลดจํานวนยาจาก 
10-13 เม็ดตอวัน เหลือวันละ 2-4 เม็ด สงผลผูปวยด้ือยาลดลง ควบคุมปองกันโรคไดงาย หายขาดใน 
6 เดือน เพ่ือผูปวยเขาถึงไดรับบริการคุณภาพ และต้ังเปาใหไทยหลุดจาก 1 ใน 22 ประเทศ ท่ีมี
อุบัติการณวัณโรคสูงสุดในโลกได 

โครงการคายเยาวชนคนปลอดยา (เสพติด) แบบมีศิลปะครั้งที่ 2 รุนที ่3

ส้ินสุดโครงการไปเปนท่ีเรียบรอยแลวสําหรับคายดี ๆ ท่ีทางโรงพยาบาลเราจัดข้ึน ซ่ึง
รุนท่ี 3 น้ีจัดข้ึนท่ีวัดธรรมเจดียศรีพิพัฒน อําเภอบานแพว ของเรานั่นเอง โดยครั้งน้ีมีนอง ๆ 
มาเขารวม โครงการกับเราท้ังส้ิน 75 คน (ยอดทะลุเปาเลยทีเดียวคะ) กิจกรรมในครั้งน้ียัง
เหมือนรุนท่ีแลว นอง ๆ ไดสนุกกับการมัดยอมผา การเพนทสีอคิริค การใชสีเพนเทล การรอง
เพลง กับทาทางประกอบเพลงท่ี อาจารยผูสอนเอามาฝาก  และท่ีสําคัญไดนําผลงานกับไปให
คุณพอและคุณแมดูดวย

สุดทายน้ีกราบขอบพระคุณทานเจาอาวาสวัดธรรมเจดียศรีพิพัฒนและทานเจาอาวาส

วัดใหมราษฎรนุกูลท่ีเอื้อเฟอเรื่องสถานที่ ขอบคุณนอง ๆ ทุกคน ท่ีเขารวมโครงการกับ
โรงพยาบาลของเรา หวังวาปหนาจะไดเจอกันใหม  กับโครงการดีๆแบบน้ีนะคะ  สวัสดีคะ

สานใจ 7

นายแพทยวินัย สวัสดิวร เลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กลาววา  วัณโรคเปนโรคติดตอท่ีสําคัญ ซ่ึงสามารถ
ติดตอกันไดงายจากการสูดอากาศท่ีมีเช้ือแบคทีเรีย ซ่ึงทําเกิดโรคเขาไป ขณะเดียวกันกระบวนการรักษาผูปวยก็ใชระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน 
และผูปวยตองรับประทานยาอยางตอเน่ืองและตรงตามจํานวน ซ่ึงมีปริมาณยาในการรับประทานแตละวันจํานวนมาก หากผูปวยรับประทานยาไม
ครบตามแพทยส่ัง โอกาสที่เช้ือด้ือยาจะมีสูงมาก ทําใหการรักษายากข้ึน ใชระยะเวลานาน และยังเปนจุดท่ีแพรเช้ือสูผูอ่ืนไดอีก เพราะยังไม
หายขาด ดังน้ันแนวทางการปองกันและควบคุมไมใหมีผูปวยเพ่ิมข้ึนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก 
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คอลัมนศูนยลางไตทางชองทอง มาพบคุณแลวตามสัญญานะคะ

สําหรับฉบับประจําเดือนพฤษภาคมน้ีเรามาติดตามกิจกรรมของศูนยฯที่ผานมากันดีกวาคะ

ศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร ของเรา  
นอกจากจะมีการรักษาพยาบาลจากแพทยและพยาบาลยังมีอีกหน่ึงกิจกรรมคือการ

เย่ียมบาน ซ่ึงการเยี่ยมบานน้ีเปนกิจกรรมการติดตามการคืนสูสังคม และความ
เปนอยูของผูปวยเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของศูนย ฯ คือ การคืนสูสังคมได
ตามปกติ จากการเย่ียมบานทําใหเราไดเห็นวามีผูปวยหลายรายสามารถปรับตัวและ
ประกอบอาชีพหาเล้ียงครอบครัวไดเปนอยางดี แตยังมีผูปวยบางรายท่ียังตองไดรับ
ความชวยเหลือเบ้ืองตน เชน การปรับสภาพบานพักอาศัย ใหเหมาะสมในการลางไต
ทางชองทอง จึงทําใหเรามีความคิดท่ีจะใหมีกิจกรรม “รวมแรง รวมใจ” ซ่ึง
กิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึนไมไดเลยถาไมมี อาสาสมัครซ่ึงก็เปนเจาหนาท่ีในโรงพยาบาล
บานแพว ของเราน้ีเอง และผูท่ีบริจาคเงิน ส่ิงของเพ่ือสนับสนุนกิจกรรม เราไป
รวมกันซอมแซมและ ปรับปรุงสภาพบานของผูปวยในวันเสารท่ี 25 เมษายน2552 
ท่ีผานมา

แมวันน้ันอากาศจะรอนแสนรอนแคไหนก็ไมมีเสียงบนจากอาสาสมัคร มี
เพียงเสียงหัวเราะและส่ิงสําคัญเหนืออื่นใดคือการท่ีไดเห็นรอยย้ิมอยางดีอกดีใจของ

ผูปวยพรอมกับคําขอบคุณดวยสายตาท่ีทําใหอาสา ฯ ทุกคนเห็นแลวหายเหน่ือยไป
เลยทีเดียว

...........แทนคําขอบคุณเราจึงมีภาพกิจกรรมมากมายมาใหทุกคนไดเห็นกัน
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IT Corner  By…นาย Hub

MP4 ตางกับ MP3 อยางไร...

MP4 Internation Standard Organization เทคโนโลยีตัวน้ีเปน
มาตรฐานเปดท่ีผูผลิตและพัฒนาฮารดแวร อุปกรณไฟฟาตาง ๆ สามารถใชงาน
ได แต MP4 เปนลิขสิทธเฉพาะของGMOเทาน้ัน หลายคนอาจเขาใจไปวา MP4 
เกิดจากการพัฒนามาจาก MP3 แตความจริงแลวไมใช เทคโนโลยี MP4 ไดรับ
การพัฒนาและเปนลิขสิทธเฉพาะของ GMO (Global Music Outlet ) ไมใช
มาตรฐานเปดเหมือน MP3 ท่ีใคร ๆ ก็สามารถใชงานได ดังน้ันเพลงทุกเพลงท่ี
อยูในรูปแบบไฟลขอมูล MP4 จะเปนไฟลเพลงท่ีไดรับการอนุญาตจากเจาของ
ลิขสิทธอยางเปนทางการ แลว MP4 มีคุณสมบัติหลายๆอยางท่ีแตกตางจาก 
MP3 พอจะแยกแยะใหเห็นไดบางคือ ไฟลเพลง MP4 ทุกไฟลจะมี Link 
เช่ือมโยงไปยังเว็บไซตของกลุมศิลปนหรือเจาของลิขสิทธเพลงบน Internet ไฟล 
MP4 มีคุณภาพเสียงท่ีดีกวาไฟล MP3 และยังมีขนาดของไฟลเล็กกวาดวย      
( MP4 มีอัตราสวนในการบีบยอ 16:1 ในขณะท่ีMP3 มีอัตราสวน11:1 )

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน . . .
ลองเรือดูปลาโลมา 

ปากอาวบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

แลนเรือเคียงคูโลมา ทูตสันถวไมตรีแหงทะเลไทย
ยามลมหนาวพัดมาเยือนอาวไทย เปนเวลาท่ีนํ้าเค็มมีกําลังรุก

เขามาในนํ้าจืดมากกวาทุกฤดูกาล ท่ีปากแมนํ้าบางปะกง กระแสนํ้า      
มิเพียงนําพาสัตวทะเลเขามาสูหวงนํ้าน้ีเทาน้ัน แตยังไดชักนํา โลมา 
ทูตสันถวไมตรีแหงทะเลไทยเขามาดวย โลมา กลายเปนสีสันของรอยตอ
ระหวางแมนํ้าและทองทะเล ณ บริเวณปากอาวบางปะกง การลองเรือ
ออกไปชมโลมาทําใหท่ีน่ีกลายเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศแหงใหมท่ี

แตกตางจากที่อ่ืน ๆ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมืองแปดร้ิวเปนจังหวัดเล็ก ๆ ใกลกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปกลับไดภายใน
วันเดียว มีสถานท่ีนาสนใจมากมายซึ่งนักทองเท่ียวอาจมองขามไปอยางนาเสียดาย เชน 
วัดโสธรวรารามวรวิหาร วัดเกาแกคูเมืองฉะเชิงเทราท่ีประดิษฐานพระพุทธโสธร 
ชาวบานนิยมเรียกวา หลวงพอโสธร ซ่ึงเปนท่ีเคารพศรัทธาของชาวไทยท้ังประเทศ แต
ถาอยากชมส่ิงแปลกในวัดโพธ์ิบางคลา มีคางคาวแมไกขนาดใหญ มาอาศัยเปนจํานวน
มาก กลางวันเกาะหอยตามก่ิงไมเปนกลุมใหญ พอพลบค่ําก็ออกหากินบินกันดูมืดท่ัว
ทองฟา 
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เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2552 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดทําการเปดแผนกพิเศษ 3 /2 (ตึกสมเด็จยาใหม) โดยมีพิธีทําบุญเล้ียงพระสงฆ
จํานวน 9 รูป ซ่ึงการเปดแผนกพิเศษใหมในครั้งน้ีทําใหสามารถรองรับกับจํานวนผูปวยท่ีเพ่ิมข้ึน และมีหองพิเศษเพ่ิมอีก 20 หอง

ร้ัวโรงพยาบาล

มอบรางวัล...

“ขอแสดงความยินดีกับหนวยงานอายุรกรรมซึ่งไดรับรางวัลในเรื่องพฤติกรรมดานการบริการดีเดนและหนวยงานวิสัญญี
ซ่ึงไดรับรางวัลในเรื่องนวัตกรรมดีเดน”



ผูบริจาค   ประจําเดือนเมษายน 2552

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

สานใจ 11

ลําดับ นามผูบริจาค จํานวนเงิน

1 คุณอํานาจ  สิงหกมล 100,000.00

2 คุณจําลอง - คุณบุญสม  ชัยแยม และครอบครัว 100,000.00

3 คุณรชต  ลีลาชาชวกุล 22,000.00

4 ไลออนสกิตติพจน  เรอืงวณิช 16,800.00

5 คุณพิชัย - คุณกาญจนา  วงศจรัสเกษม 12,000.00

6 คุณบุญรอด - คุณพยุง  นามนาคะ 12,000.00

7 คุณบุญชวย  วงศสมุทร 12,000.00

8 คุณหงส  เงินสมุทร 12,000.00

9 คุณพรพิมล  จิวเจริญ 12,000.00

10 คุณวาสนา  บุญนาค 11,000.00

11 คุณชาคริต  เจรญิไชยศรี 10,000.00

12 ไลออนสไพศาล  อัสวโสภณ 7,000.00

13 คุณโสพิศ  โมรา 7,000.00

14 คุณรม - คุณนํ้าปรุง  ทองชิว 5,000.00

15 ครอบครัวปาสาคร  ขวัญพันธงาม 5,000.00

16 ไลออนสสุรเดช  ศานติวรธรรม 3,200.00

17 คุณประภา  ทิมพิทักษ 3,000.00

18 คุณจอก  ศรีจินดา 3,000.00

19 คุณนงเยาว  นาคสวัสด์ิ 3,000.00

20 คุณหยวน  แซล้ิม 2,000.00

21 คุณจินดา  นาคทับ และ คุณจินดา  อยูคลาย 2,000.00

22 คุณสมถวิล  อภิรมยวารี 2,000.00

23 คุณสมบุญ  ธีระประดิษฐผล 2,000.00

24 คุณประดิษฐ  ศรีประเสริฐ 1,500.00

25 คุณ.บุญประคอง  สมุทรโมฬี 1,000.00

26 คุณยายวรรณ  กัลปาลี 1,000.00

27 คุณสมคิด  จูคลองตัน 500.00

28 คุณทองเปลว  เย่ียมสวัสด์ิ 500.00

29 คุณชิต  สุขสาคร 500.00

30 ดช.อริสมัญชุ  แววบรรฑิต 300.00

ผูบริจาค   

คุณอํานาจ  สิงหกมล
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยา 90 พรรษา หลังท่ี 2

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2552

คุณจําลอง คุณบุญสม  ชัยแยม และครอบครัว
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยา 90 พรรษา หลังท่ี 2

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2552



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

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

สีรถถูกใจสีรถถูกใจ  บอกนิสัยเจาของบอกนิสัยเจาของ

ปจจุบันรถถือเปนปจจัยท่ี 5 มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตเปนอยางมาก กอนจะไปถอยรถใหมปายแดงซักคัน ส่ิงท่ีเจาของรถจะตองทําเปนอันดับ
แรก ทายไดเลยตองดูฤกษดูยามกอนวาควรจะออกวันไหน เวลาไหนดี บางก็ตองดูวาถูกโฉลกกับรถสีอะไร

รถสีดํา

สีอมตะนิรันดรกาลท่ีคนสวนใหญชอบ...ชอบเจาตัวดูจะม่ันอก

ม่ันใจในบุคลิกและเสนหของตัวเองเกินเหตุ จะใชคําวาหลงตัวเอง
ก็คงไมผิดนัก ชอบความหรูหรา อูฟูอลังการ ชอบทําตัวลึกลับ
ซับซอน เพ่ือเรียกรองใหคนอื่นสนใจและอยากใหคนอื่นหันมา
คนหาตัวเอง

รถสีขาว

เปนคนมีระเบียบแบบแผน จัดการชีวิตของตนเองไดอยางลงตัว ขยัน
ขันแข็งในการทํางาน ชอบอาสาคนโนนคนนี้ทํางาน ชอบทําเรื่องยาก ๆ 
ใหเปนเรื่องงาย แถมทําไดดีซะดวย

รถสีบรอนซ

เปนพวกใจกลาบาบ่ิน เปนตัวของตัวเอง ม่ันใจในตัวเองสูง
มากจนบางครั้งเพ่ือนหม่ันไส ชอบทําอะไรในส่ิงท่ีคนอื่นคิด
ไมถึงเสมอ เปนคนใจกวางมนุษยสัมพันธดี รักเพ่ือนฝูง 

รถสีนํ้าเงิน

เปนคนสุขุมนุมลึก ยึดหลักการและเหตุผลเปนท่ีต้ังดังน้ันจึงมักจะมี
เพ่ือนฝูงแวะเวียนมาขอคําแนะนําเสมอ และคุณก็มักจะใหคําตอบท่ีดี 
แบบวา...เพ่ือนมีทุกขเม่ือไหร คุณพรอมเปนกระโถน เอย...เปนท่ี

ปรึกษา

รถสีเหลือง

ชอบทําตัวเปนสาวหรือหนุมสังคม เปนคนสนุกสนาน  
ราเริง ชอบอยูในท่ีท่ีมีคนเยอะ ๆ อาจเพราะคุณเปนคน
ข้ีเหงาก็ได แตขอเสียคือเปนคนพูดมาก บางครั้งพูดโดย
ไมคิด อาจถูกมองวาเปนคนปากเสีย

รถสีนํ้าตาล

เปนคนไมแครสังคม ไมสนใจวาใครจะเปน
ยังไง แตถาฉันชอบอะไรฉันจะทํา ชอบพ่ึง
ตัวเองมากกวาท่ีจะพ่ึงคนอ่ืน รักความเปน
สวนตัว ไมชอบอึกทึกครึกโครม

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...  คางคาว 3 ตัว 

มีคางคาว 3 ตัว คางคาวสามตัวอยูในถํ้าเล็ก ๆ แหงหน่ึง ละแวกน้ันมีการแยงชิงท่ีอยูกันมาก ดังน้ันพวกมัน
จึงตกลงกันวาจะผลัดกันออกไปหากินทีละตัว ตัวละ 3 ช่ัวโมง อีก 2 ตัวจะไดอยูเฝาถํ้า 

คํ่าวันหน่ึง คางคาวตัวท่ีหน่ึงบินออกไปหากินกอน แตมันไปเกินเวลาท่ีกําหนดไวรวมช่ัวโมงกวาจะกลับ มัน
ไดกินแคนิดเดียว ดูปากแลวไมมีรอยเลือดติดมาเลยคาดวาคงกินผลไมมา 

แลวคางคาวตัวท่ีสองก็ออกไป มันออกไปนานเกินกําหนดถึง 2 ช่ัวโมงกวาจะกลับ แตมันก็ไดกินไมมากไป
กวาตัวท่ีหน่ึงเทาใดนัก 

คางคาวตัวท่ีสามตอวา "ไปยังไงวะ กูรอต้ังนานตาลายหมดเลย" พูดจบมันบินออกไปทันทีดวยความโมโห 
ผานไป 5 นาที คางคาวตัวท่ี 3 ก็กลับเขามา มันเอามือเช็ดเลือดสด ๆ ท่ีปาก ทาทางคงจะอรอยนาดู 
คางคาวอีก 2 ตัว สงสัยย่ิงนักวาเพ่ือนไปหาเลือดสด ๆ ใกล ๆ ไดจากไหน 
ตัวท่ี 1 "แกไปหากินยังไงวะถึงไดกินเร็วขนาดนั้นแถมมีเลือดกินดวย"
ตัวท่ี 3 "พวกแกเห็นตันไมใหญหนาถํ้าไหมวะ" ตัวท่ีสามยอนถาม 
ตัวท่ี 1 "เห็น" ตัวท่ี 2 "เห็น" ตัวท่ี 3 " เออ...? กูไมเห็น !!"


