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สถานท่ีติดตอ...

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)        

198 ม.1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120

โทรศัพท 034-419555 ตอ 1027

โทรสาร 034-482832

E-mail : banphaeo@yahoo.com

Website : www.banphaeo-hospital.or.th

ทานสามารถติดตามขาวสารและความรูตาง ๆ ของโรงพยาบาล 

ไดท่ี สถานีเพื่อพฒันาสังคมและสุขภาวะ

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน ) ท่ี 100.25 MHz
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29 กรกฎาคม ของทุกป

วันภาษาไทยแหงชาติ

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

สานใจมาแลว... สวัสดีครับ เรื่องราวท่ีนาสนใจตาง ๆ รอ

ทุกทานอยู ฉบับน้ี ยังคงติดตามเรื่องของไขหวัด 2009 กับยาและ
วัคซีนปองกันไขหวัด 2009  และทางโรงพยาบาลบานแพว ยังมี
โครงการดี ๆ ในการรวมรณรงคการแพรกระจายเช้ือไขหวัด 2009 
โดยมีนักสุขศึกษาออกใหขอมูลและสาธิตการปองกันดวยวิธีการ

ลางมือกับประชาชนและผูสนใจ รูจักวิธีปองกันกันไว  ไขหวัดคงจะ

ลดลงกันในเร็ววัน  และมีขาวดีสําหรับผูประกันตนท่ีสํานักงาน

ประกันสังคมจะลดการเก็บกองทุนประกันสังคม จาก 5% เหลือเพียง
แค 2%  สําหรับคุณผูหญิงท่ีกําลังต้ังครรภอยู มีสาระดี ๆ มาฝาก

โดยการดื่มนํ้าสุขภาพเพ่ือตัวของคุณและลูกนอยในครรภนะครับ  

สุดทายน้ีขอฝากไวเราคนไทยอยาลืมพูดและใชภาษาไทยใหถูกตอง

นะครับ 29 กรกฎาคม น้ี วันภาษาไทยแหงชาติ

ความเปนมา

           สืบเน่ืองจากคณะกรรมการรณรงคเพ่ือภาษาไทย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ไดตระหนักในคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย และมีความ

หวงใยในปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตอภาษาไทย รวมถึงเพ่ือกระตุนและปลูก

จิตสํานึกใหคนไทยท้ังชาติไดตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของภาษาไทย

ตลอดจนรวมมือกันทํานุบํารุง สงเสริม และอนุรักษภาษาไทยใหคงอยูคูชาติไทย

ตลอดไป จึงไดเสนอขอใหรัฐบาลประกาศใหวันท่ี 29 กรกฎาคมของทุกป เปน
วันภาษาไทยแหงชาติ เชนเดียวกับวันสําคัญอ่ืน ๆ  ท่ีรัฐบาลไดจัดใหมีมากอน

แลว ทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันอังคารท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็น
ชอบใหวันท่ี 29 กรกฎาคมของทุกป เปนวันภาษาไทยแหงชาติ

           สําหรับอีกเหตุผลท่ีเลือกวันท่ี 29 กรกฎาคม เปนวันภาษาไทย

แหงชาติน้ันเพราะวันดังกลาว ตรงกับวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จ

พระราชดําเนินไปเปนประธาน และทรงรวมอภิปรายในการประชุมทางวิชาการ

ของชุมนุมภาษาไทย ที่คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ     

หองประชุมคณะอักษรศาสตร เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ทรงเปด
อภิปรายในหัวขอ "ปญหาการใชคําไทย" โดยพระองคทรงดําเนินการอภิปราย
และทรงสรุปการอภิปราย ท่ีแสดงถึงพระปรีชาสามารถและความสนพระราช

หฤทัยรวมถึงความหวงใยในภาษาไทย ซ่ึงเปนท่ีประทับใจกับผูรวมเขาประชุมใน

ครั้งน้ันเปนอยางย่ิง

           นอกจากน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังมีพระปรีชาญาณและ

พระอัจฉริยะภาพในการใชภาษาไทย ทรงรอบรูปราดเปรื่องถึงรากศัพทของ

คําไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระอุตสาหะวิริยะแปลและเรียบเรียง

วรรณกรรมภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยท่ีสมบูรณดวยลักษณะวรรณศิลป มี

เน้ือหาสาระ   ท่ีมีคุณคา เปนคติในการเสียสละเพ่ือสวนรวม และเปนแบบอยาง

แกประชาชนในการใชภาษาไทย ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธแปลเรื่อง

นายอินทรผูปดทองหลังพระและติโต พระราชนิพนธแปลบทความเร่ืองส้ัน ๆ

หลายบท และพระราชนิพนธ เรื่อง พระมหาชนก เปนตน

กิจกรรมในวันภาษาไทยแหงชาติ

            กิจกรรมในวันน้ี ก็จะมีท้ังของสถาบันการศึกษา, หนวยงานภาครัฐฯ

และเอกชน ท่ีจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดนิทรรศการ, การอภิปราย

ทางวิชาการ, การประกวดแตงคําประพันธ รอยแกว รอยกรอง การขับเสภา การ

เลานิทาน เปนตน เพ่ือเปนการอนุรักษภาษาไทยใหคงอยู และสืบทอดตอไปให

ไดใชกัน
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โดย...เภสัชกรหญิงล้ินจ่ี อุนเมือง

นํ้านมมีผลตอฟนเด็กอยางไร?

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอรามฟ.ฟนสะอาดจัง

นํ้านมตามธรรมชาติมีผลดีตอฟนเด็ก เพราะอุดมไปดวยสารอาหาร

ชวยปองกันฟนผุ ไดแก โปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส โดยแรธาตุ 

แคลเซียม  ฟอสฟอรัส ชวยลดการละลายแรธาตุ และชวยเพ่ิมการสะสม  

แรธาตุท่ีผิวเคลือบฟนไขมันในนํ้านมจะเคลือบตามผิวฟน จึงชวยลดการ

เกาะตัวของเช้ือจุลินทรียท่ีทําใหฟนผุ โปรตีนในนํ้านมชวยลดสภาพความ

เปนกรดในชองปาก จึงไมเหมาะตอการเกิดฟนผุ เอ็นไซมในนํ้านมชวยลด

ปฏิกิริยาการสรางกรดของเช้ือจุลินทรียไดดี นอกจากน้ีนํ้าตาลแลคโตสในนม

มีผลกอใหเกิดฟนผุไดนอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับนํ้าตาลชนิดอื่น ๆ ท่ีใสใน

อาหาร และมีความหวานนอยกวานํ้าตาลซูโครส ถึง 5 เทา นํ้านมตาม   

ธรรมชาติจึงไมมีผลใหเด็กติดรสหวาน

ยาและวัคซีนที่ใชกับไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
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เด็กดูดนมแมมีผลดีตอฟนเด็กมากกวานมวัวไหม?

ขณะน้ีมียาตานไวรัสไขหวัดใหญอยูสองกลุมคือ adamantanes ไดแก ยาสามัญช่ือ amantadine และ remantadine ยายับย้ังเอนไซม
neuraminidase ไดแก ยาสามัญช่ือ oseltamivir (ยาเม็ด ยานํ้า) และ zanamivir (ยาสูดพน) ในประเทศไทย oseltamivir มีจําหนายในช่ือการคา
Tamiflu ของบริษัท Roche และ GPO-A-Flu ขององคการเภสัชกรรม สวน zanamivir ในช่ือการคา Relenza ของบริษัท GlaxoSmithKline ยาท้ัง
2 ชนิด เปนยาใหมท่ีตองใชในโรงพยาบาล และส่ังจายยาโดยแพทยผูเช่ียวชาญเทาน้ันโดยปกติ ยาตานไวรัสเหลาน้ีขอบงใชหลักคือสําหรับใชรักษาหรือ

ปองกันไขหวัดใหญ (H3N2) และแพทยไดนํา oseltamivir และ zanamivir มาใชในการรักษาหรือปองกันไขหวัดนก (H5N1) และไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม 2009 (H1N1) อันเน่ืองมาจากไวรัสมีสายพันธุใกลเคียงกัน มีรายงานการด้ือยาของไวรัสไขหวัดใหญ (H3N2) ซ่ึงทําใหการรักษาไมไดผล
อยางไรก็ตาม ไวรัสท่ีไดจากคนไขท่ีเปนไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในสหรัฐและเม็กซิโกน้ัน ยังมีการตอบสนองตอ oseltamivir และ zanamivir 
ไดดี (หมายถึงใชไดผล) แตมีการด้ือตอยา amantadine และ remantadine คือใชไมไดผล ฉะน้ัน ยา 2 ตัวหลังน้ีจึงไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการ
รักษายาจะชวยลดความรุนแรงของการเปนไขหวัดและลดระยะเวลาการเจ็บปวย ในกรณีของการรักษา ยาจะใหผลดีหากไดรับยาเร็วท่ีสุดหลังจากแสดง

อาการเจ็บปวยไมเกิน 48 ช่ัวโมง (2 วัน) การไดรับยาหลังเลยชวงเวลาน้ีไปแลวอาจใหผลการรักษาไมดีเทาท่ีควร

แลวมีวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 หรือยัง ?
ขณะน้ี นักวิทยาศาสตรในประเทศตาง ๆ กําลังเรงมือศึกษาคนควาเพ่ือผลิตวัคซีนสําหรับไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เน่ืองจากเปนไวรัส

สายพันธุใหม ท่ียังไมเคยมีการระบาดมากอน ซ่ึงอาจตองใชเวลาอยางนอย 5-6 เดือน หลังจากไดเช้ือท่ีเปนสาเหตุของการระบาดท่ีชัดเจน

ท่ีมา : Yaandyou.net

วัคซีนปองกันไขหวัดใหญท่ีมีในขณะน้ีสามารถฉีดเพื่อปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ไดหรือไม ?
ขณะน้ียังไมมีวัคซีนท่ีใชปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยตรงในมนุษย มีเฉพาะวัคซีนปองกันไขหวัดหมูท่ีใชในหมูเทาน้ัน ซ่ึง       

ไมสามารถนํามาใชกับคนได และยังไมมีหลักฐานยืนยันวาวัคซีนปองกันไขหวัดใหญในมนุษยน้ันสามารถนํามาใชเพ่ือปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม

2009 ไดหรือไม เน่ืองจากวัคซีนท่ีผลิตข้ึนมาเปนคนละสายพันธุ

กลไกลการดูดนมแมทําใหผิวฟนสัมผัสกับนํ้านมไดนอยกวาการ

ดูดนมจากขวด เพราะนํ้านมแมจะไหลออกมาเมื่อเด็กออกแรงดูด นํ้านม

จะพุงเขาดานหลังของฟน ประกอบกับหัวนมแมมีความยืดหยุนไดดีกวา

หัวนมท่ีทําจากยางเด็กจึงดูดไดลึก ทําใหนํ้านมพุงลงสูทางเดินอาหาร   

มากกวาท่ีจะเออลนในปาก สวนเด็กท่ีดูดนมจากขวด นํ้านมจากขวดจะ

ไหลไดตลอดเวลา แมวาเด็กจะไมไดออกแรงดูด นํ้านมจึงมักเออลนอยูใน

ปากเด็ก โอกาสท่ีฟนจะแชในนํ้านมบอย ๆ หรือนาน ๆ ก็มีโอกาสเกิด   

ฟนผุได นอกจากน้ีนมแมยังประกอบดวยภูมิคุมกัน และมีสภาพความ

เปนกรดดางท่ีไมเหมาะตอการเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรียท่ีทําใหฟนผุ



โรคภูมิแพ

โดย...องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพว
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โรคภูมิแพกับความหลากหลายของอาการ

- โรคภูมิแพมีหลายประเภท ท่ีพบมากมี 4 โรค คือ โรคแพอาหาร 

ภูมิแพผิวหนัง หืด และแพอากาศ

- การเกิดโรคภูมิแพมักเริ่มตนจากการแพอาหาร ตามมาดวยโรค
ภูมิแพผิวหนัง หืด และแพอากาศในท่ีสุด อยางไรก็ตาม การดําเนินโรคไม

จําเปนตองเกิดข้ึนตามลําดับดังกลาว บางคนอาจเปนเพียงโรคเดียวก็ได

- นอกจากนี้ ยังมีอาการแพชนิดรุนแรงซึ่งอาจเกิดจากการแพยา 
แพอาหาร หรือแพแมลงตอย ทําใหผูปวยมีอาการลมพิษ บวม หายใจ  

ติดขัด ความดันโลหิตตํ่า และอาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิตได

แพนม....แพอาหาร......จุดเร่ิมของโรคภูมิแพ

- ผูปวยโรคภูมิแพจํานวนไมนอยท่ีเริ่มมีอาการต้ังแตยังเล็ก โดย

เริ่มจากการแพนม ซ่ึงสวนใหญคือนมวัว หรือแพอาหารบางอยางท่ี   

พบบอย เชน ไข ถ่ัวเหลือง แปงสาลี และอาหารทะเล

- เด็กซ่ึงแพอาหารอาจมีอาการหลากหลาย 
* อาการทางผิวหนัง เชน ผ่ืนคัน ผ่ืนลมพิษ 

* อาการเก่ียวกับทางเดินอาหาร เชน อาเจียน ทองเสีย ซ่ึง

อาจสงผลใหเด็กเจริญเติบโตไมสมวัย และอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ 

เชน คัดจมูก นํ้ามูกไหล หลอดลมตีบ ซ่ึงทําใหมีอาการหายใจเหนื่อย

หอบ

* นอกจากน้ียังอาจเกิดอาการแพรุนแรงจนถึงข้ันทําใหผูปวย
เสียชีวิตได

แลวมารูจักโรคภูมิแพแบบอื่น เชน โรคหืด ภูมิแพผิวหนัง และภูมิแพอากาศในฉบับหนา..นะคะ

ขอมูลจาก สมาคมกุมารแพทยแหงประเทศไทย

รูทันโรค...

มารูจัก… โรคภูมิแพ

- โรคภูมิแพ เปนโรคท่ีรูจักกันมานาน เกิดจากการที่รางกาย   

ตอบสนองตอสารกอภูมิแพมากกวาปกติ

- ระยะหลังพบโรคภูมิแพเพ่ิมมากข้ึนท้ังในเด็กและผูใหญ อาจ
เน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของมลภาวะตาง ๆ และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

ของผูคน

- พอแมท่ีเปนโรคภูมิแพมีโอกาสท่ีจะมีลูกเปนโรคภูมิแพมากข้ึน 

แตไมจําเปนวาโรคภูมิแพจะตองเปนโรคประเภทเดียวกัน เชน พอเปน

โรคภูมิแพอากาศ ลูกอาจเปนโรคหืด

การปองกันและการรักษา โรคแพนม..... แพอาหาร...

- หลีกเล่ียงอาหารท่ีสงสัยหรือพิสูจนไดวาจะกอเกิดอาการแพ 
คือส่ิงท่ีสําคัญในการรักษาโรคแพอาหาร

- บางครั้งอาหารท่ีแพอาจเปนเพียงสารแตงกล่ิน สารแตงรส 

หรือสารกันบูดท่ีเปนสวนผสมบางอยางในอาหาร หรืออาจไดรับการ  

แปรรูปไปแลว ดังน้ัน ควรใหความสําคัญและใสใจเปนพิเศษในการ

เลือกอาหารสําหรับเด็กท่ีแพอาหาร

รูไดอยางไรวา แพนมหรือแพอาหาร

- เม่ือกินอาหารบางอยางหรือด่ืมนมแลวเกิดอาการเขาไดกับอาการ
แพ อ าห าร  เช น  ผ่ื น ท่ี ผิ วห นั ง  อาเจี ยน  ท อ ง เสี ย  ห าย ใจ ลํ าบ าก       

ใหสันนิษฐานไวกอนวา อาจมีสาเหตุจากการแพอาหาร 

- การจะบอกวาเด็กแพอาหารอะไรมิใชเรื่องท่ีงายนัก การทดสอบ

การแพทางผิวหนังและการตรวจเลือด อาจจะพอบอกไดวาเด็กแพอาหาร

อะไร

- การทดลองกินอาหารหรือด่ืมนมท่ีสงสัยวาเปนสาเหตุของการ 
แพควรทําดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะในรายที่แพรุนแรง และอยูใน

ดุลยพินิจของแพทยเสมอ

แพนม....แพอาหาร...หายไดหรือไม

- การแพอาหารบางชนิดสามารถหายไดเองเม่ือเด็กโตข้ึน เชน นม 

ไข โดยอาการมักคอยๆดีข้ึนเม่ืออายุ 2-3 ป และเด็กจะกลับมากินอาหาร
ท่ีแพได

- อาหารบางอยาง เชน ถ่ัวลิสง อาหารทะเล มีโอกาสหายจาก

อาการแพไดนอย
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เคล็ดลับนารู
4 4 ผูชวยลดกลิ่นอับชื้นหนาฝนผูชวยลดกลิ่นอับชื้นหนาฝน

ฝนโปรยปรายอยางน้ีคงหลีกหนีปญหากลิ่นตัวอับช้ืนไมพน นอกจากตัดตอนกล่ินไมพึงประสงคดวยการ

ชําระรางกายใหสะอาด และใสเส้ือผาท่ีไมอับช้ืนแลว ผลิตภัณฑเหลาน้ีถือเปนผูชวยช้ันดีท่ีทําใหคุณ  

หมดกังวลได

          การผาตัดศัลยกรรมท้ังตกแตง และเสริมความงามมีหลายคนคิดท่ีจะไปทํา ไมวาจะ

เพ่ือเสริมความโดดเดนในตัวเอง หรือเพ่ือลบรอยจุดท่ีมองวาเปนปญหาตอรางกาย แตถึง

กระน้ัน เบ้ืองลึกของการทําศัลยกรรมน้ัน มีหลายจุดประสงคมากมายตามแตเหตุผลของผูท่ี

ตองการทํา แตสําหรับแพทยเอง การทําศัลยกรรมน้ันมีความหมายอยางไร ดังน้ัน เราไปลองดู

วาคําวา “ศัลยกรรม ” ในความหมายของแพทยวาคืออะไรกัน

          เริ่มแรกเลย ศัลยกรรม คือวิธีการรักษาโรคโดยวิธี การผาตัด ซ่ึงมีการผาตัดตาม

อวัยวะตาง ๆ หรือประเภทของคนไข เชน ศัลยกรรมระบบทางเดินปสสาวะ ศัลยกรรมระบบ

ประสาท ศัลยกรรมตกแตง ซ่ึงการผาตัดในแตละรูปแบบ จะตองอาศัยแพทยเฉพาะทางโดย

เฉพาะ การผาตัดศัลยกรรมความงาม สามารถทําไดทุกสวนของรางกายโดยคนไขจะตอง

อธิบายถึงความตองการใหแพทยผูทําการรักษาทราบอยางละเอียด เพ่ือแพทยจะไดอธิบายถึง 

วิธีการ การผาตัดรักษา ผลขางเคียงจากการผาตัด ผลจากการผาตัด ระยะเวลาในการหายของ

เน้ือเย่ือ และส่ิงท่ีสามารถทําการผาตัดไดจริง

           ดานผลขางเคียงจากการทําศัลยกรรมความงามนั้น มีเชนเดียวกันกับการผาตัดท่ัวไป คือ ผลขางเคียงจากยาชา เชน แพยา ไดยาชาเกินขนาด 

สูงสุดท่ีจะไดรับ และเสียชีวิต นอกจากน้ียังมีผลขางเคียงจากการดมยาสลบ เชน มีอาการคล่ืนไส อาเจียน พบวามีอาการปอดอักเสบ มีการติดเช้ือทาง    

กระแสเลือด และเสียชีวิต สวนผลขางเคียงอ่ืน ๆ จากการผาตัดศัลยกรรม เชน มีเลือดออก และไมไดผลตามท่ีคนไขตองการ เปนตน

ท้ังน้ี การผาตัดศัลยกรรมความงามและตกแตงมีหลักการและวิธีการท่ีไมแตกตางกัน แตก็อยากใหขอคิดไวสําหรับผูท่ีอยากจะทําศัลยกรรมเสริม

ความงาม วาตองตัดสินใจแนนอนวาตองการทําโดยตัวเอง ไมมีคนยุยงและตองศึกษาถึงผลดี ผลเสีย จากการทําการผาตัดแตละอยางโดย

ละเอียดเสียกอน เน่ืองจากการผาตัดบางอยางเม่ือทําไปแลวจะไมสามารถแกไขใหกลับมาอยูในสภาพเดิมได

จะผาตัดศัลยกรรมดีหรอืไม ?

1. นํ้าหอม นิยมใชในการกลบกล่ินตัว แตควรฉีดนํ้าหอมในเวลา ที่ไมเปยกฝน เพราะหากรางกายมี
เหง่ือมากและเปยกช้ืนจะย่ิงทําใหเกิด กล่ินอับช้ืนมากยิ่งข้ึน

2. ผลิตภัณฑตานเช้ือจุลินทรีย ใชทาหรือฉีดบริเวณอับช้ืน เพ่ือทําลายและปองกันการเจริญเติบโต

ของเช้ือจุลินทรียซ่ึงเปนสาเหตุหลัก ของการเกิดกล่ินตัว ผลิตภัณฑเหลาน้ีหาซ้ือไดท่ัวไป โดยจําหนาย

ปะปนกับผลิตภัณฑระงับกล่ินกาย สังเกตจากฉลากที่ระบุวามีสารตานเช้ือจุลินทรีย

3. ผลิตภัณฑดูดซับกล่ิน เปนแผนดูดกล่ินสําหรับใสในรองเทา หรือเส้ือผา แผนน้ีมีสารสําคัญท่ีชวย
ดูดซับกล่ินอับไวเพ่ือไมใหระเหย ออกสูภายนอก

4. ผลิตภัณฑระงับกล่ินกาย ชนิดท่ีมีสารระงับการขับเหง่ือ อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต ไมไดมี

ประโยชนเฉพาะการลดกล่ินเตาเทาน้ัน แตยังชวยยับย้ังการเกิดกล่ินอับในจุดตาง ๆ เชน เทา ขอพับ ไดดวย
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นํ้ามะเขือเทศ

          นํ้ามะเขือเทศค้ันสด อุดมดวยวิตามินซีท่ีชวยสรางกระดูกและฟนให    

ลูกนอย ท้ังยังชวยในการเผาผลาญอาหาร ลดอาการเสนเลือดขอด ลดไข และลด

อาการขอบวมในแมทอง นอกจากนี้ยังลดความเส่ียงจากการเกิดมะเร็งและทําให 

ผิวพรรณดี หรือคุณแมจะลองด่ืมนํ้ามะเขือเทศค้ันผสมกับแครอทก็ไดรสชาติดี

แถมในแครอทยังมีวิตามินเอท่ีจําเปนตอสายตาและปองกันการติดเช้ือ เรียกไดวา

ด่ืมแกวเดียว แตไดประโยชนยกกําลังสองเลยคะ

นํ้าขิง

          การด่ืม นํ้าขิงรอน  ๆ จะชวยลดอาการค ล่ืนไส อาเจียน รวมถึง        

แกอาการทองอืด ทองเฟอ และชวยขับลม นอกจากน้ีนํ้าขิงยังมีสารอาหาร

ประเภทแคลเซียมท่ีชวยสรางกระดูกและฟนใหแกเด็ก ปองกันโรคกระดูกพรุนใน

แมทอง และยังมีสารเบตาแคโรทีนซ่ึงชวยตานโรคมะเร็งอีกดวยคะ

          หากคุณแมไมชอบด่ืมนํ้าขิงเปลา ๆ อาจเลือกทานเตาฮวยนํ้าขิง หรือ     

บัวลอยนํ้าขิงก็จะไดประโยชนจากเตาหูหรืองาดําเพ่ิมข้ึน

          ขณะต้ังครรภการไดรับสารอาหารใหครบท้ัง 5 หมูในแตละวันเปนเรื่องท่ีสําคัญตอสุขภาพของคุณแมและลูกในทองเปนอยางมาก นอกเหนือจาก
อาหารท่ีคุณแมรับประทานแลว เครื่องด่ืมท่ีคุณแมด่ืมก็ควรเปนเครื่องด่ืมท่ีใหคุณคาตอรางกายเชนเดียวกัน เครื่องด่ืมเพ่ือสุขภาพอยางนํ้าสมุนไพร     

นํ้าธัญพืช หรือนํ้าผลไม ก็ใหประโยชนตอรางกายของคุณแม ชวยบรรเทาอาการบางอยาง พรอมเพ่ิมความสดช่ืนไดเปนอยางดี

นํ้าลูกเดือย

          นํ้าลูกเดือยตมจะชวยแกอาการรอนใน รักษาอาการคล่ืนไส ทองเสีย

ชวยบํารุงเลือดลม ท้ังยังชวยลดอาการปวดตามขอในแมทอง นอกจากน้ี         

ยังใหแรธาตุฟอสฟอรัสท่ีชวยบํารุงกระดูก และมีวิตามินเอชวยบํารุงสายตาดวย
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          โรงพยาบาลบานแพว รวมรณรงคปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ 2009  จากสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ท่ีกําลังระบาดและ 
แพรกระจายอยางรวดเร็วในขณะน้ี โรงพยาบาลบานแพวไดทําการรณรงค เรื่องการลางมือ การสวมหนากากอนามัย ใหความรูเรื่องไขหวัดใหญสายพันธุ 

2009 และฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหแกกลุมผูปวยเร้ือรังจํานวน 425 คน 

          นอกจากน้ีโรงพยาบาลบานแพวของเรายังต้ังจุดคัดกรองผูปวยท่ีมีอาการ ไอ มีนํ้ามูก และมีไขตัวรอน  แยกจากผูปวยท่ัวไป คือต้ังจุดคัดกรอง

และทําการรักษาท่ีตึกสงฆอาพาธ เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ือเปนการคัดแยกผูปวยท่ีเขากลุมเส่ียงเปนโรคไขหวัดสายพันธุ 2009  
          ในการน้ีจึงประชาสัมพันธใหผูปวยท่ีมีอาการไอ มีนํ้ามูก และมีไขตัวรอน  แจงช่ือและรอรับการรักษาไดท่ีตึกสงฆอาพาธ โดยท่ีไมตองไปแจงช่ือ

ท่ีเวชระเบียนตึกเฉลิมพระเกียรติอีก สุดทายน้ีฝากถึงผูอานจุลสารสานใจ ทุกทานวาอยาลืมลางมือบอย ๆ เพ่ือปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ 2009 นะคะ



8

 ศูนยลางไตทางชองทอง

 โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมติร

นายแพทยประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) รวมกับ นายแพทย   

สุรพงษ บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว ได

รวมลงนามในบันทึกความรวมมือ เพ่ือปรับเปล่ียนศูนยลางไต

ทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร ใหเปน 

“ศู น ย บ ริก ารล างไตท างช อ งท อ งค รบ วงจร” (CAPD 
SERVICE AND TRAINING CENTER) แหงแรกของ
ประเทศไทย เพ่ือรองรับนโยบายการใหการบําบัดทดแทนไต

ดวยการลางไตทางชองทองแกผูปวยโรคไตวายเรื้อรังใน

โครงการหลักประกัน สุขภาพถวนหน า โดยมี  ผศ .นพ .     

เถลิงศักด์ิ กาญจนบุษย , นายยงเกียรติ เกียรติเสริมสกุล และ

แขกผูมีเกียรติรวมเปนสักขีพยาน ณ โรงพยาบาลบานแพว 

สาขาพรอมมิตร สุขุมวิท 39  เม่ือวันศุกร ท่ี 8 พฤษภาคม 

2552 ท่ีผานมา

โรงพยาบาลบานแพวเปดศูนยบริการลางไตทางชองทองเต็มรูปแบบ 

          สําหรับศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร มีความพรอมท่ีขยายงานบริการเพ่ือใหการรักษาพยาบาลผูปวยไตวายเร้ือรัง

และกลุมผูปวยท่ียังไมสามารถเขาถึงบริการไดอยางสะดวกใหครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร อีกท้ังยังจัดเปนศูนยศึกษาดูงาน การใหคําปรึกษา 

และเปนฐานขอมูลสําหรับงานวิจัยใหกับหนวยงานตาง ๆ เปนแหลงความรูสําหรับบุคลากรทางสาธารณสุข ท้ังในแงของการบริการและการสงเสริมสุขภาพ

ศูนยลางไตทางชองทอง

สาขาธนบุรี เพ่ือรองรับผูปวย 200 ราย

มีแนวโนมจะเปดใหบริการทางตอนเหนือของ

กรุงเทพฯ เพ่ือรองรับผูปวย 200 ราย

ศูนยลางไตทางชองทองโรงพยาบาลบานแพว

สาขาพรอมมิตร เพ่ือรองรับผูปวย  200  ราย

สถานท่ีจัดต้ังศูนย

1. ศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว 
สาขาพรอมมิตร

2. ศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว 
สาขาธนบุรี

3. ศูนยลางไตทางชองทอง แหงน้ีนาจะอยูใน
บริเวณท่ีครอบคลุมผูปวยทางทิศเหนือของ     

กรุงเทพมหานคร

          ในวันเดียวกันน้ีทางโรงพยาบาลไดจัดงาน Thank you party PD paradise เพ่ือเปนการขอบคุณเจาหนาท่ีทุกฝาย ทุกหนวยงานท่ีไดรวมมือรวมใจ
สนับสนุนงานของศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร เปนอยางดี ซ่ึงรูปแบบของงานก็จัดกันแบบสบายๆ โดยทุกหนวยงานไดเขา

มารวมกิจกรรม การใหสัมภาษณ วิดีทัศน และคําขอบคุณจากผูปวย ซ่ึงทําใหหลาย ๆ คนนํ้าตาซึมไปเลยทีเดียว  หลังจากน้ันก็ไดมีการรับประทานอาหาร

กันอยางสนุกสนาน
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GPRS
General Packet Radio Services (GPRS) เปนบริการดานการส่ือสาร

ไรสายแบบแพคเก็ตท่ียอมใหอัตราขอมูลจาก 56 ถึง 114 kbps และการเช่ือม
ตอเน่ืองกับอินเตอรเน็ตสําหรับผูใชโทรศัพทและคอมพิวเตอร เคล่ือนท่ี อัตรา

ขอมูลสูงกวาจะยอมใหผูใชเขารวมการประชุมทางไกล (video conference) และ
ปฏิสัมพันธกับเว็บมัลติมีเดียและโปรแกรมประยุกตคลายกันดวยการใช อุปกรณ

handheld เคล่ือนท่ีและคอมพิวเตอรโนตบุค GPRS มีพ้ืนฐานบนการส่ือสาร
แบบ Global System for Mobile (GSM) และจะทําใหบริการสมบูรณ เชน การ
เช่ือมต อ โทรศัพท เซล ลูล ารด วย circuit-switched และ Short Message 
Service (SMS)

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

ศึกษาประวัติศาสตรที่ปอมพระจุลจอมเกลา จ.สมุทรปราการ

หนาฝนอยางน้ีเอาแนไมไดกับดินฟาอากาศ จะวางแผนไปเที่ยวไหนตองตรวจสอบลมฝนใหแนใจกอนเดินทาง

เดือนน้ี “ นายตะลอน " จะพาไปเท่ียวปอมพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หรือท่ีคนท่ัวไปอาจจะเคยไดยินช่ือจากเพลงลูกทุง
รุนเกา มีเน้ือเพลงตอนหนึ่งวา “ ปอมพระจุลฯ ไกลบานหางนอง เม่ือฝนมาฟากฟาคะนอง ไดยินถึงนองหรือไม " หลายคน
คงสงสัยวาปอมน้ีอยูท่ีไหน มีความสําคัญอยางไร มาติดตามกันดีกวา

“ปอมพระจุลจอมเกลา" หรือท่ีนิยมเรียกขานกันโดยท่ัวไปวา “ ปอมพระจุลฯ ” ต้ังอยูบริเวณริมปากแมนํ้า

เจาพระยา ตําบลแหลมฟาผา จ.สมุทรปราการ อยูหางจากแยกพระสมุทรเจดีย ไปตามถนนสุขสวัสด์ิ ประมาณ 6
กิโลเมตร สรางข้ึนเม่ือป ๒๔๓๖ บริเวณปอมพระจุลฯ มีพ้ืนท่ีกวางขวาง มีสภาพแวดลอมรมรื่นดวยพรรณไม ปจจุบัน

กองทัพเรือไดปรับปรุงบริเวณปอมพระจุลฯ ใหเปนอุทยานประวัติศาสตร มีอาคารสถานท่ีท่ีนาสนใจหลายแหลงท่ีควรชม

ดังน้ี

- สะพานชมปาชายเลน - อุทยานประวัติศาสตร - เกาะผีเส้ือ
- พิพิธภัณฑ เรือหลวงแมกลอง - อนุสาวรียรัชกาลท่ี 5 - ปอมนาคราช
- ปอมปนเสือหมอบ - รานอาหารทายเรือ

9

GPRS จะทําให Bluetooth มาแทนท่ีการเช่ือมตอดวยสาย
ระหวางอุปกรณ กับการเช่ือมตอวิทยุไรสาย นอกจากนี้ Internet 
Protocol (IP) โดย GPRS สนับสนุน X.25 ท่ีเปนโปรโตคอลแพคเก็ต
ท่ี ใช ใน ยุ โรป ส วน ใหญ GPRS ได ป ฏิ รู ป เข า ไป สู Data GSM 
Environment (EDGE) แ ล ะ Universal Mobile Telephone 
Service (UMTS)

ในทางทฤษฎี การบริการ GPRS จะเปนตนทุนกับผูใชนอยกวาบริการ
circuit-switched เพราะชองการสื่อสารกําลังใชบนการใชรวม ตามแพคเก็ตท่ี

จําเปนแทนท่ีการใช 1 ผูใชตอครั้ง รวมท้ังทําใหการประยุกตมีใหงายกวากับผูใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะอัตราขอมูลเร็วกวาหมายความวาปจจุบัน ตัวกลางตอง

ปรับการประยุกตใหความเร็วของระบบไรสายชาลงจะไมมีความตองการ เม่ือมี

GPRS ผู ใช โทรศัพท มื อ ถือของ virtual private network (VPN) จะทํ าให
สามารถเขาถึงเครือขายสวนตัวอยางตอเน่ืองมากกวาการเช่ือมตอแบบหมุน

การเดินทาง : รถยนตสวนตัวไปยังปอมพระจุลฯไปได 2 ทาง คือ ถามาทางวงเวียนใหญ ใหใชถนนสุขสวัสด์ิไปจนสุดถนน หากข้ึนทางดวน เม่ือขาม

สะพานพระราม ๙ ใหชิดซายเพ่ือลงทางดวนท่ีถนนสุขสวัสด์ิ จากน้ันขับรถตรงไปจนสุดถนน ซึ่งจะไปยังปากอาวไทย อันเปนท่ีต้ังปอมพระจุลฯ หรือจะมา

เลือกใชเสนทางสุขุมวิท ใหขับไปทางสําโรง เขาถนนปูเจาสมิงพราย แลวลงแพขนานยนตขามฟากไปฝงพระประแดง จากน้ันใหขับตรงไปถึงสามแยก  

พระประแดง แลวเล้ียวซายเขาถนนสุขสวัสด์ิจนสุดทางเชนเดียวกับเสนทางแรก   สวนรถเมลก็มีสาย 20 มีท้ังรถธธรรมดา และปรับอากาศ ขึ้นรถท่ี    

วงเวียนใหญ รถไปสุดทางท่ีปอมพระจุลฯ คอยใหบริการ
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ร้ัวโรงพยาบาล

งานองคการมหาชน คร้ังที่ 2
      โรงพยาบาลบ านแพว ได เขารวมงานวันองคการมหาชนครั้ง ท่ี  2    
“1 ทศวรรษองคการมหาชนกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทย” เม่ือ

วันท่ี 13 กรกฎาคม พ .ศ . 2552 ณ หองเพลนารี ฮอลล ศูนยการประชุม   

แหงชาติสิริกิต์ิ ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรี ตอบคําถามชิงรางวัล   

ชมผลงานและจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพและศิลปหัตถกรรม ชมการแสดง

เครื่องประดับและบริการตรวจสอบอัญมณีฟรี และมีกิจกรรมนาสนใจอีก   

มากมาย

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

ประกาศรับสมคัร

ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนชุมชน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมดูแลโรงพยาบาล ใหดําเนินกิจการใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังฯ

คุณสมบัติของผูสมัคร

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมตํ่ากวา 35 (สามสิบหา) ปบริบูรณ และไมเกิน 70 (เจ็ดสิบ) ปบริบูรณ
3. ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
4. ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน กรรมการ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรค 

การเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง

6. ไมเปนเจาหนาท่ีหรือลูกจาง หรือท่ีปรึกษา หรือผูเช่ียวชาญ ท่ีมีสัญญาจางกับโรงพยาบาลบานแพว

7. จะตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการท่ีกระทํากับโรงพยาบาลบานแพว ท้ังน้ีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เวนแตเปนผูซ่ึงคณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาลบานแพว มอบหมายใหเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการในบริษัท จํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ท่ีโรงพยาบาลบานแพว เปน       

ผูถือหุน

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ี www.banphaeo-hospital.or.th หรือ โทร. 0-3441-9555 ตอ 1030 และสมัครดวยตนเองหรือ   
สงเอกสารลงทะเบียนมาท่ี เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารฯ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ต.บานแพว อ.บานแพว 

จ.สมุทรสาคร 74120 ต้ังแตบัดน้ีจนถึงวันท่ี 14 สิงหาคม 2552



ผูบริจาค   ประจําเดือนมิถุนายน 2552

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

ผูบริจาค    

911

บริษัท ปญจวัฒนามารเก็ตต้ิง จํากัด

บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเคร่ืองมือทางการแพทย

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 350,000 บาท เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2552

บริษัท พงษพนา จํากัด

บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเคร่ืองมือทางการแพทย

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 50,000 บาท เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2552

คุณพยุง  นวมนาคะ

บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยา 90 พรรษา หลังท่ี 2
ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2552

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน

1 บริษัท ปญจวัฒนามารเก็ตต้ิง จํากัด 350,000.00

2 คุณพยุง  นวมนาคะ 100,000.00

3 บริษัท พงษพนา จํากัด 50,000.00

4 คุณบุญชวย  วงษวรรณรัตน 20,000.00

5 คุณสุรชัย  วงศอนวัช และครอบครัว 16,000.00

6 คุณศักดา  อิทธิญาโณ 12,000.00

7 คุณเชียวฮวด ทรงวัฒนา 12,000.00

8 คุณธนพร  บุญสม 12,000.00

9 คุณจุฑาวดี  ขุนภักดี 12,000.00

10 พระภิกษุบุญเจริญ  หาญสาธิกิจ 11,447.00

11 คุณพุม  เปนสมุทร 12,000.00

12 คุณลําดวน  ปฐมเอม 10,000.00

13 คุณประพนธ  เลิศศักด์ิเกษตร 10,000.00

14 คุณประโยค  สุขพิทักษ 10,000.00

15 คุณบุญเกิด  จิตธนากรโกศล 10,000.00

16 คุณอําพันธ - คุณปญญา  พาหวล 10,000.00

17 คุณสุรเดช  เอกปญญาสกุล 10,000.00

18 ศูนยสายตากรุงเทพ 5,460.00

19 ครอบครัวคุณแมซิ่วแช  แซกอ 5,000.00

20 คุณสถิตย  เจริญวงศา 5,000.00

21 คุณศิริวรรณ  กงมา 5,000.00

22 คุณวิลาศ - คุณสมศรี  ลิ้มเกษตรสกุล 5,000.00

23 คุณเซี่ยมงอ  พุมแตงออน 5,000.00

24 ดร.นนท  เอกปญญาสกุล 4,000.00

25 คุณเซ็งทอ  ฤดีรุจนวงศ 3,000.00

26 คุณสุรินทร  ดีรื่น 2,500.00

27 บริษัท ยูเน่ียนโฟรเซนโปรดักส จํากัด 2,000.00

28 คุณเสาวณีย  จําปาเทศ 2,000.00

29 คุณอุทัยวรรณ  นิยมกชกร 2,000.00

30 คุณสงัด  มังกรทอง 2,000.00

31 คุณนันทิกาญจน  ต้ังอนนตปญญา 2,000.00

32 คุณทองเหล็ก  ปรึกษากร 2,000.00

33 คุณกิมเลี้ยง  สายทองเย็น และครอบครัว 2,000.00

34 คุณชัยวัฒน - คุณบุญเสริม  อมรแมนนันท 2,000.00

35 คุณสําลี  ศรีออน 2,000.00

36 ผูไมประสงคออกนาม 1,200.00

37 คุณจําเริญ  นาคนิศร 1,000.00

38 คุณอัญชลี  ทองศรี 1,000.00

39 คุณตี  รติโอฬาร 1,000.00

40 คุณชาญชัย  รัตนพงษโสภิต 1,000.00

41 คุณปราณี  มีสุขยอดทรัพย 1,000.00

42 คุณจอย  สินธะเกิด 1,000.00

43 คุณนภัสวรรณ  ชุนการุณ 700.00

44 คุณสงวน  พุฒิรุงโรจน 500.00

45 คุณพยอม  ปานมัจฉา 500.00
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2. คาถาปลอยวาง
กูวาแลวในโลกนี้มีปญหา

เขาไมดา ก็ช่ืนชม หรอืเฉย ๆ

สาม ประเภทท่ีวาน้ีมิเปล่ียนเลย

จงวางเฉยใครถือสาเปนบาตาย

3. คําสอนของพระพุทธเจา
อยาไปนึกวา 'คนอื่น' เหนือ กวาเรา เพราะทําใหเกิดปมดอย

อยาไปนึกวา 'คนอื่น' ตํ่า กวาเรา เพราะทําใหเกิดทิฐิ

อยาไปนึกวา 'คนอื่น' เสมอ เทาเรา เพราะทําใหเกิดการแขงขัน ชิงดีชิงเดน

จงนึกเสมอวา 'คนอื่นทุกคน' เปนเพ่ือนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันท้ังหมด

1 . คาถาคนทํางาน ข้ันแรก...ทอง นะโม 3 จบ กอน แลวจึงคอยทองคาถานะ

อาจจะมี ... เซ็งไปบาง...ในบางคร้ัง
อาจจะมี ...เบ่ือกันบาง.... ในบางหน
อาจจะมี ...เหม็นข้ีหนา...กับบางคน <====== อันน้ี โดน

พยายามทน ทํางานไป เพราะไดตังค <====== อันน้ีโดนกา

เชื่อหรือไม..สวดมนตเพียงไมกี่นาที เราบําเพ็ญบารมีครบทัง้ 10 ทัศ

สาวกภูมิมีบารมี 10 ทัศ สวนบารมี 30 ทัศ มีในพระพุทะเจา และพระโพธิสัตว

ขณะท่ีเราสวดมนตเราสละเวลาทําความดี นอบนอมถึงพระรัตนตรัย

ใจมีอภัยทานไมถือโกรธนับเปนทานทางใจ ถือเปน ทานบารมี

ขณะท่ีเราสวดมนต เราปราศจากความเบียดเบียนท้ังตนเองและ

สรรพสัตวไมไดทําส่ิงท่ีไมดีหรือทําบาปกับใคร ถือเปน ศีลบารมี

ขณะท่ีเราสวดมนต จิตปราศจากกําหนัดราคะ วางภาระหวงกังวลใน

ทรัพยและญาติต้ังอยูในพรหมจรรย ถือเปน เนกขัมมะบารมี

         ขณะท่ีเราสวดมนต เราทําดวยความเห็นใหตรง จึงเกิดสติและมีสมาธิ

มีธรรมเกิดข้ึนคือปญญาเห็นมรรค ผลถือเปน ปญญาบารมี

ขณะท่ีเราสวดมนต เรามีมานะบากบ่ันดวยกาย วาจาและใจ นอบนอม

ตอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและคุณพระรัตนตรัย ถือเปน วิริยะบารมี

ขณะท่ีเราสวดมนต เรามีขันติ อดกล้ัน เรามีความอดทนสวดสาธยาย

มนตไมถอดใจไมละวางเสียกลางคัน ถือเปน ขันติบารมี

ขณะท่ี เราสวดมนต เราเปลงเสียงบทสวดสาธยายมนตรักษา

พุทธวัจนะตามความเปนจริงดวยจิตซ่ือตรง ถือเปน สัจจะบารมี

เม่ือสวดมนตเสร็จ กรวดนํ้า ต้ังความปรารถนาโดยชอบ

ต้ังจิตอธิษฐานปรารถนาสุขมีคติถึงพระนิพพาน ถือเปน อธิษฐาน

บารมี

เม่ือสวดมนตเสร็จ กรวดนํ้า หรือ แผเมตตา อุทิศ

สวนบุญสวนกุศล การมอบความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว ถือ

เปน เมตตาบารมี

เม่ือสวดมนตเราวางเฉยตออุตุ เย็น รอน ทุกขทาง

สังขารนา ๆ ท้ังวางเฉยตออกุศล ทําจิตใหตรงโดยธรรมถือเปน

อุเบกขาบารมี


