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คณะที่ปรึกษา
นพ.สุรพงษ  บุญประเสริฐ
อาจารยวรวฒุิ  บุญเพ็ญ
คุณชุติมา  เนินหาด
บรรณาธิการอํานวยการ
นพ.ศักด์ินันท  พาณิชยพงศพัฒน
บรรณาธิการที่ปรกึษา
คุณกมลชนก  ปานเจริญ
คุณสุวีณา  ธนพันธคง
ออกแบบศลิป
คุณปยะนุช  ชูชวย
สถานที่ติดตอ
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

นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ

วุฒิการศึกษา
1. แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2. วุฒิบัตรผูเช่ียวชาญดานศัลยศาสตรทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
3. กําลังศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การดํารงตําแหนงในฐานะผูบริหารองคกร
1. ผูจัดการแผนกศัลยกรรม เปนเวลา 5 ป 8 เดือน
2. ผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว เปนเวลา 5 ป 8 เดือน

ผลงานเดน
1. วางแผน สํารวจ และจัดอัตรากําลังแพทยในปจจุบัน และอนาคต เพื่อ 

ทดแทน และรองรับการขยายตัวของโรงพยาบาล
2. จัดระบบจายคาตอบแทนแพทยในอัตราที่เหมาะสม
3. จัดระบบการทํางานของหองผาตัด ใหรองรับการทํางานในปริมาณที่มาก

ไดอยางดี

สานใจ

          ความสุขในการฉลองปใหม 2551 ผานไปไดไมนาน ก็
เขาสูวันตรุษจีน และเราเปนชาวพุทธก็อยาลืมวันสําคัญทาง
ศาสนา วันมาฆบูชาดวยนะคะ และยังมีอีกวันหน่ึงท่ีเราใหความ
สนใจกันอีกในเดือนกุมภาพันธน้ีก็คือวันวาเลนไทน ซึ่งคงเปน
บรรยากาศที่สรางความสุขใหทุกทานไดตามสมควร กับสภาวะ
ปจจุบันท่ีมีปญหาทางเศรษฐกิจ ยิ่งทําใหทุกคน ควรจะสนใจแบง
ปนความรูสึกท่ีดี ความรัก ความเอาใจใส เห็นอกเห็นใจกัน การ
ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ภายในครอบครัว ตลอดจนเพื่อน     
รวมงาน จะชวยใหผ านภาวะความยาก ลําบากไปได ทาง      
กองบรรณาธิการขอเอาใจชวยนะคะ

ทักทายกันกอน...
ผูอาํนวยการโรงพยาบาลบานแพว

          เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2550 คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว มี
คําส่ังแตงตั้งให นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ เปนผูอํานวยการโรงพยาบาล
บานแพว
          นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ เกิดเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม 2510 ปจจุบัน
อายุ 40 ป

          วิสัยทัศน เปนโรงพยาบาลที่เปนผูนํา ในการบริการดานสุขภาพที่มีคุณภาพสูง
การบริการที่เปนเลิศ ประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืน

          ทานไดใหความสําคัญทั้งทางดานการบริการผูปวย การปรับปรุงส่ิงแวดลอม
ดานอาคารสถานที่ ภายในโรงพยาบาล ใหดีข้ึน และสวัสดิการของ เจาหนาที่ ซึ่งเปน
ขวัญกําลังใจที่ดีสําหรบัเจาหนาที่โรงพยาบาลบานแพวทุกคน



คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

วาท่ีรอยตรีสมเจตน  เลิศไตรภพ
ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว

นายแพทยปราชญ  บุณยวงศวิโรจน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา
ผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร

นายแพทยชัยรัตน  เวชพานิช
นายแพทยสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร

นายวรวฒุิ  บุญเพ็ญ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายดาบส  เค่ียมสมุทร
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นางสาวจริยา  กมุทมาศ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

นายวิง  บุญเกิด
กรรมการผูแทนชุมชน

นายสันติ  ต้ังอิทธิศักด์ิ
กรรมการผูแทนชุมชน

นายวิเชียร  วงษวรรณรัตน
กรรมการผูแทนชุมชน

นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสรฐิ
เลขานุการคณะกรรรมการบริหารฯ

และผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว

นายสุดจิตร คอวนิช
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ

นายชุบ  กลอมจิตต
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารฯ

นายแพทยนิวัติ  เทพมณี
ท่ีปรึกษาดานกฎหมาย

3
สานใจ

แกไขปรับปรงุเพ่ิมเติมจากฉบับที่แลว



คนดีขององคกร

4
สานใจ

ประจําเดือนมกราคม 2551

นางสาวออยอนงค  เนียมมณี
เจาพนักงานทันตสาธารณุสข ฝายทันตกรรม

นางสาวปยะนุช  ชูชวย
เจาหนาที่คอมพิวเตอร ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รูทันโรครูทันโรค

สวสัดีทานผูอานจุลสาร สานใจ ทุกทาน
          กลับมาพบกันทุกเดือนกับคอลัมนรูทันโรค สําหรับประจําเดือนกุมภาพันธ
น้ีซึ่งเปนเดือนแหงความรัก เดือนน้ีจึงมีโรคแหงความรักมาฝากกันคะ พอจะนึกออก
กันบางไหมคะวาโรคแหงความรักน้ันหนาตามันเปนอยางไร ถานึกไมออกมีเฉลยทาง
น้ีคะ โรคแหงความรักหรือโรคที่เราเรียกกันวาโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ Sexual tranmitted disease
          เริ่มจะพบมากขึ้นในวัยรุนซึ่งจะมีเพศสัมพันธกอนการแตงงาน โดยท่ีขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การปองกันตัวเองทั้งการตั้งครรภและโรคติดตอ การที่
เรามีความรูเกี่ยวกับการติดตอ อาการของโรค การรักษา จะเปนข้ันแรกของการ  
ปองกันโรค ขอเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดตอทางเพศสัมพันธท่ีควรทราบ

1.โรคติดตอทางเพศสัมพันธสามารถเปนไดทุกเพศทุกวัย ทุกชนช้ัน แตพบ
มากในหมูวัยรุน

2.อัตราการติดเช้ือของโรคติดตอทางเพศสัมพันธพบมากข้ึนเน่ืองจากวัยรุนมี
คานิยมท่ีจะอยูกอนแตงงาน หรือนิยมมีเพศสัมพันธต้ังแตอายุยังไมมาก ทําใหโรค
ติดตอทางเพศสัมพันธเพ่ิมมากข้ึน

3.โรคติดตอทางเพศสัมพันธโดยมากมักจะไมเกิดอาการ ดังน้ันโรคติดตอ
ทางเพศสัมพันธสามารถติดตอโดยที่ไมรูตัว

4.โรคติดตอทางเพศสัมพันธยังกอใหเกิดปญหาทางสาธารณสุขอยางมาก 

กลุมที่เสี่ยงตอการติดโรค
- การมีเพศสัมพันธกับชายหรือหญิงบริการใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การมีคูนอนมากกวา 1 คนใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การมีเพศสัมพันธกับคูคนใหมใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การที่มีประวัติปวยเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธใน 1 ปท่ีผานมา
- การที่สามีหรือภรรยามีคูนอนมากกวา 1 คนใน 3 เดือนท่ีผานมา
- การที่คูครองอยูกันคนละท่ี

อาการของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
- ปสสาวะขัด
- มีผ่ืน แผลหรือตุมนํ้าท่ีอวัยวะเพศหรือทวารหนัก
- มีหนองหรือนํ้าหล่ังจากชองคลอดหรือทอปสสาวะ
- มีอาการคันหรือปวดบริเวณทวาร
- มีอาการแดงและปวดบริเวณอวัยวะเพศ
- ปวดทองหรือปวดชองเชิงกราน
- ปวดเวลามีเพศสัมพันธ
- ตกขาวบอย

          ท้ังหมดนี้ก็เปนเพียงแคนํ้ายอยเทาน้ันนะคะ ถาหากคุณผูอานสนใจ ฉบับหนา
จะนํามาฝากกันอีกแนนอนคะ
          สําหรับเดือนแหงความรักเดือนน้ีขอใหผูอานทุกทานมีความสุขกันมากๆนะคะ

สุวีณา  ธนพันธคง
เจาหนาท่ีสุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค



มะเรง็เตานม

องคกรแพทย โรงพยาบาลบานแพว

มะเรง็เตานม

รูทันโรครูทันโรค

5สานใจ

          มะเร็งเตานม เปนมะเร็งที่พบบอยเปนอันดับ 2 ในผูหญิงไทย
รองจากมะเร็งปากมดลูก อุบัติการณที่พบเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนในชวงอายุ 
40 ป  ข้ึนไป  โดยเฉพาะอย างย่ิงเมื่ อวิ นิจฉัยได ในระยะเริ่มแรก       
การตรวจคัดกรองมะเร็งเตานมดวยการตรวจเตานมดวยตนเอง หรือ
โดยการถายภาพรังสี หรือท่ีเรียกวา แมมโมแกรม มีความหมายในการ
คนหาโรคระยะแรกกอนที่จะมีการแพรกระจายลุกลามไปตอมนํ้าเหลือง
หรืออวัยวะอี่น ๆ

ปจจัยที่เชื่อวาเปนสาเหตุของมะเร็งเตานม คือ
พันธุกรรม
อาหารที่มีไขมันสูง
Hormone
ความอวน
กัมมันตรังสี
ผูมีบุตรนอยหรือไมมีบุตร
มีเน้ืองอกที่อ่ืน แพรกระจายมา
การเขาสูระยะหมดประจําเดือนชา

การรักษา
โดยหลักการแลวการรักษามะเร็งเตานม ประกอบดวย 2 สวนใหญ ๆ 
คือ การรักษาเฉพาะที่ตรงบริเวณกอนมะเร็ง ซึ่งประกอบดวยการ
ผาตัด และ/หรือ การฉายแสง และการรักษาที่มะเร็งอาจจะกระจายไป
แลว ซึ่งประกอบดวยการใหเคมีบําบัดและ/หรือ การใหฮอรโมน ซึ่งข้ึน
อยูกับระยะของโรค

การปองกัน ที่สําคัญที่สุด คือ การคนหาโรคตั้งแตยังไมมีอาการเพ่ือ
จะไดรับการรักษากอนที่จะลุกลาม

การทําแมมโมแกรม

การทําแมมโมแกรม
จัดเปนวิธีที่ดีที่ สุดในการคนหามะเร็งเต านมตั้ งแตแรก

เน่ืองจากสามารถแสดงลักษณะของเนื้อเย่ือที่เปนมะเร็งได เม่ือมีขนาด
เล็กเพียง 0.1 ซม.เทาน้ัน ควรทําในอายุ 40 ปขึ้นไป

บทความบางสวนจาก Website : www.wikipedia.org

ภาพแมมโมแกรม : (ซาย) เตานมปกติ (ขวา) เตานมมะเร็ง

เชิญรับบริการตรวจสุขภาพ และรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ 
ไดท่ีหองตรวจสุขภาพ ตึกเฉลิมพระเกยีรติ 

แผนกผูปวยนอก ช้ัน 1
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

สนใจติดตอ โทร. 034-419588, 034-419555
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ท่ีมา : http://www.uboncancer.org/nurse/hend1.htm

การลางมือท่ีถูกวิธี คุณอรสา  วัฒนศิลป : พยาบาลวิชาชีพ งาน IC



ถามมา เราตอบ

กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได
การขอรับเงินทดแทนการขาดรายได หลักฐานที่ตองยื่น คือ

แบบคําขอรับประโยชนทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย หนังสือ
รับรองจากนายจาง และสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหนาแรกที่มี
ช่ือ – เลขที่บัญชี (กรณีขอรับเงินทางธนาคาร) ผานทางบัญชีธนาคาร
ของผูประกันตน 8 ธนาคาร ไดแก

1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
2. ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
3. ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
5. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
6. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 
7. ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด มหาชน (เริ่มใช 1 ตุลาคม

2549)
8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (เริ่มใช 1 มกราคม 2550)

ทีมพิทักษสิทธิ์

7สานใจ

ใชหลักฐานอะไรบาง ?

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซึ่งทาง
ราชการออกให หากเปนเด็กต่ําอายุต่ํากวา15 ป ใชสําเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด)

2. สําเนาทะเบียนบานที่ผูขอมีช่ืออยู

กรณีพักอาศัยอยูจริงไมตรงตามทะเบียนบาน ใหแสดงหลักฐานอยางหน่ึง
อยางใด ดังนี้

1. สําเนาทะเบียนบานของบุคคลที่ตนไปพักอาศัยอยู พรอมหนังสือ
รับรองของเจาบาน

2. หนังสือรับรองของผูนําชุมชน ซึ่งรับรองวาผูขอลงทะเบียนพักอาศัย
อยูในพ้ืนที่น้ันๆ

3. หนังสือรับรองของผูวาจางหรือนายจาง
4. เอกสารหรือหลักฐานอื่น เชน สัญญาเชาที่พัก ใบเสร็จรับเงินคาเชา

ที่พัก ใบเสร็จรับเงินคานํ้า ใบเสร็จรับเงินคาโทรศัพทบาน ฯลฯ ที่แสดงวา   
ผูขอลงทะเบียนพักอาศัยอยูในพ้ืนที่น้ันๆ จริง

ทําอยางไร ? ถึงไดบัตรทอง

สํานักงานประกันสังคม : www.sso.go.th

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) : www.nhso.go.th
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องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต จับมือ โรงพยาบาลบานแพว
สรางโรงพยาบาลทองถ่ินขนาด 280 เตียง โดยจะรวมมือกันยกระดับ
คุณภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ ใหไดมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ ดวยทีมงานมืออาชีพ

เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2551 ที่โรงแรมภูเก็ตเมอรลิน จังหวัด
ภูเก็ต นายแพทยมงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
เปนประธานและเปนสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกความเขาใจรวม
กันในการรวมบริหารจัดการโรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต ระหวาง นางอัญชลี เทพบุตร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต กับ นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือรวมกันบริหาร  
โรงพยาบาลองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกําลังจะสรางเปน   
โรงพยาบาลทั่วไปขนาด 280 เตียง สําหรับรองรับดานการรักษา
พยาบาลแกประชาชนและนักทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล
เคียง โดยมีนาย คํารณ บุญเชิด ผูทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการดาน   
โครงสรางและอัตรากําลัง รวมเปนสักขีพยาน

          นายแพทยมงคล กลาววา การลงนามในวันน้ี เปนการรวมมือ
กันดูแลดานการบริหารงานบุคคล โดยใหโรงพยาบาลบานแพว ซึ่งเปน
โรงพยาบาลที่มีประสบการณและเปนองคการมหาชนในกํากับของรัฐ  
ที่ประสบผลสําเร็จในดานการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองได
สนับสนุนการบริหารจัดการโรงพยาบาลทองถิ่น เน่ืองจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต ยังขาดแคลนผูเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
โรงพยาบาล เพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชนในจังหวัดภูเก็ตใหได
มากท่ีสุด ซึ่งจะเปนการปรับปรุงจากโรงพยาบาลภูเก็ต (พญาไท) เดิม
ที่เปนตึกราง ขณะนี้อยูระหวางการปรับปรุงอาคาร งานระบบอาคาร
และการจัดหาครุภัณฑ มีกําหนดจะเปดใหบริการในปลายป 2551

นายแพทยมงคล กลาวตอไปวา ตามความรวมมือในการจัดตั้ง
โรงพยาบาลขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตนี้ จะชวยบรรเทา
ความเดือดรอนดานสุขภาพและการใชจายในครัวเรือน เน่ืองจากเปน
จังหวัดที่มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก มีคาครองชีพสูง สถานบริการ 
ภาครัฐไมเพียงพอ สวนสถานบริการภาคเอกชนมีคาใชจายสูงมาก  
โดยความตกลงในระยะเตรียมการนี้ จะจัดตั้งคณะทํางานรวมกัน เพ่ือ
เตรียมการบริหารจัดการ ทั้งดานการวางแผนดําเนินการ แผนการ จัด
หา ติดตั้งและดูแลเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ แผนบุคลากร แผนงบ
ประมาณ แนวทางในการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวม
ถึงแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนในการดําเนินงาน
เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว

          ในระยะเปดดําเนินการแลว ทั้ง 2 ฝาย จะรวมกันวิจัยเพ่ือ
รวบรวมขอมูลเบื้องตน จัดประชุมประชาคม ประชาสัมพันธ ออก
หนวยใหบริการสุขภาพประชาชน ใหคําปรึกษาในการจัดหาครุภัณฑ
และเวชภัณฑทางการแพทยที่มีคุณภาพ มีความรวมมือในการยก
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการ และการใหบริการใหไดรับมาตรฐาน
ในระดับนานาชาติ ดวยทีมงานมืออาชีพประจําโรงพยาบาล

          ทั้งนี้โรงพยาบาลบานแพว จะดําเนินการในดานการวางกรอบ
โครงสรางหนาที่ การจัดหา การควบคุม กํากับ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ใหสวัสดิการ เงินเดือนและคาตอบแทน ตามขอตกลง
สัญญาที่จะจัดจาง และงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
ภูเก็ต ในระยะเวลาที่กําหนด ประมาณ 3 ป

ที่มา : Website สารนิเทศและประชาสัมพันธ กระทรวงสาธารณสุข
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Pharmacy  Roomภญ.ลิ้นจ่ี  อุนเมือง
รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

ไขหวัดใหญ กับ การใชยา

ไขหวัดใหญ (Influenza) เปนโรคติดเช้ือที่เกิดจาก RNA virus 
ใน family Orthomyxoviridae ผูปวยที่ เปนไขหวัดใหญ มักมาดวย
อาการไขเจ็บคอ ปวดเมื่อยตามกลามเนื้อ ปวดศรีษะ ไอ และออนเพลีย
ในรายที่มีอาการรุนแรง ไขหวัดใหญสามารถทําใหเกิดปอดอักเสบและ
เสียชีวิตได โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผูสูงอายุไมควรสับสนระหวาง 
ไขหวัดและไขหวัดใหญ เพราะทั้ง 2 โรคนี้เกิดจากไวรัสตางชนิดกัน และ
มีความรุนแรงตางกันมาก

          โดยปกติไขหวัดใหญจะติดตอกันทางลมหายใจ เชน รับเช้ือ 
ไวรัสมาจากการไอหรือจามของผูอ่ืน ไวรัสไขหวัดใหญจะสามารถอยูใน
ส่ิงแวดลอมไดนานข้ึนถาอาการหนาวเย็น จึงเปนสาเหตุที่มักมีการระบาด
ของโรคนี้ในฤดูหนาว และระบาดรุนแรงกวาในประเทศที่มีอากาศหนาว
ในปที่มีการระบาดของไขหวัดใหญรุนแรงทั่วโลก (Pandemic years) จะ
มีจํานวนผูปวยเสียชีวิตจากไขหวัดใหญไดจํานวนมาก ไขหวัดใหญเปน
ปญหาที่สําคัญทางสาธารณสุขและเปนสาเหตุของการเสียชีวิตที่สําคัญ
โดยเฉพาะในผูสูงอายุ

ยาตานไวรัสไขหวัดใหญ
          ยาตานไวรัสที่ไดรับการรับรองโดยองคการอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา (US FDA) ใหใชในการรักษาไขหวัดใหญมีอยู 4 ชนิด คือ
Amantadine, Rimantadine, Zanamavir แ ล ะ Oseltamivir แ ต
ปญหาของการใชยากลุมน้ี คือ ตองใชยาภายใน 2 วันแรกของการเจ็บ
ปวยจึงจะไดผล โดยสามารถลดอาการและลดระยะเวลาการเจ็บปวยได
1-2 วัน และชวยลดการแพรกระจายของเชื้อ

ยาในกลุมน้ีจะตองรับประทานติดตอกัน 3-5 วัน ยาทุกตัวในกลุม
น้ีจะสามารถใชในการรักษาโรคไขหวัดใหญเทาน้ัน เม่ือใชสําหรับการ 
ปองกัน จะสามารถปองกันไดรอยละ 70-90 ในคนที่มีสุขภาพดี

ที่ ม า : ผศ .นพ .สม นึก สั งฆนุ ภ าพ หน วย โรคติ ด เช้ือ ภ าควิ ช า 
อายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี

Tips
ไมควรสับสนระหวางไขหวัด และ ไขหวัดใหญ โดยเฉพาะใน

เด็กเล็กและผูสูงอายุ เพราะทั้งสองโรคเกิดจากไวรัสตางชนิดกัน
และมีความรุนแรงตางกันมาก

ยาตานไวรัสที่ไดรับการรับรองจาก US FDA มี 4 ชนิด คือ
Amantadine, Rimantadine, Zanamavir และ Oseltamivir

ยาทั้ง 4 ตัวตองใชภายใน 2 วันแรกของการเจ็บปวยจึงจะ  
เห็นผล โดยลดระยะเวลาการเจ็บปวดได 1-2 วันและชวยลดการ
แพรกระจายของเชื้อ โดยตองกินติดตอกัน 3-5 วัน

การใชยาสําหรับการปองกันไขหวัดใหญไมสามารถทดแทน
การใชวัคซีนโดยตองใชทั้งสองอยางรวมกันในการควบคุมโรค



2. Memory Stick
เปนอุปกรณในการเก็บขอมูลที่มีขนาดเล็กเทาหมากฝรั่ง ผลิตโดย

บริษัทโซนี และนํามาใชในอุปกรณตาง ๆ จากทางบริษัทโซนีที่เปนผูผลิต
สามารถใชในการเก็บขอมูลสําหรับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน กลอง
ดิจิตอล กลองวีดี โอ คอมพิวเตอรNotebook เครื่อง PDAเปนตน
สะดวกตอการพกพา มีคุณสมบัติปองกันการเขียนทับเชนเดียวกับ
smart media memory stick มีขนาด 50 x 21.5 มม . หนา 2.8 มม .
ความจุเริ่มตนตั้งแต 4 MB จนถึง 1GB และมีแนวโนมจะมีขนาดความ
จุมากข้ึน อานขอมูลดวยความเร็ว 2.45 MBps และเขียนดวยความเร็ว
1.8 MBps 

...พบกันใหมฉบับหนานะครับ...

          เม่ือเอยถึงจังหวัด เพชรบุรี หลายคนคงรูจักกันดี และอาจได
แวะเที่ยวกันมาบางแลว ฉบับนี้นายตะลอนจะไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี
แตรับรองวาไมใชทะเลอยางแนนอน ชวงนี้กําลังอยูในชวงอากาศหนาว
บรรยากาศกําลังดีเชียว ก็เลยจะพาไปเที่ยวธรรมชาติ ในอุทยานแหงชาติ
แกงกระจานกัน

          อุทยานแหงชาติแกงกระจาน มีพ้ืนที่ครอบคลุมทองที่อําเภอ
แกงกระจาน อําเภอหนองหญาปลอง อําเภอทายาง อําเภอเขายอย
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนอุทยาน
แหงชาติที่มีสภาพปาที่อุดมสมบูรณ เปนปาตนนํ้าของแมนํ้าเพชรบุรีและ
แมนํ้าปราณบุรี และมีลักษณะเดนทางธรรมชาติที่สําคัญหลายแหง เชน
ทะเลสาป น้ําตก ถ้ํา หนาผาที่สวยงาม ทั้งเปนอุทยานแหงชาติที่มีพ้ืนที่
กวางใหญที่ สุดของประเทศไทย มี เน้ือที่ประมาณ 2,915 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,821,875 ไร ไดจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติเม่ือวันที่
12 มิถุนายน 2524

It corner
By .. นาย hub
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สถานที่ทองเท่ียวที่นาสนใจ
เขาพะเนินทุง
          เปนยอดเขาที่ สูงที่ สุดของ
อุทยานฯ ในเขตประเทศไทยอยูหาง
จากที่ทําการอุทยานฯ 50 กิโลเมตร
เปนภูเขาสูง มีบริเวณที่เปนทุงหญา
กวาง ในระดับความสูง 960 เมตร
จากระดับน้ําทะเลปานกลาง บริเวณ

          นํ้าตกทอทิพย อยูในอุทยานแหง
ชาติแกงกระจาน ตนกําเนิดของน้ําตกอยูที่
เข าพ ะ เนิ น ทุ ง น้ํ า ต ก มี ค ว าม สู ง ทั้ ง
หมด 9 ช้ัน เสนทางเดินจากจุดจอดรถจน
ถึงน้ําตกชั้น 9  ประมาณ 4 กม. ถาเดินถึง นํ้าตกทอทิพย

พากินพาเที่ยว by ..นายตะลอน

มารูจักกับประเภทการดความจํา (Memory Card) แบบตาง ๆ

          การดความจํา หรือที่เรียกกันติดปากวา Mem หรือ Memory 
Card เปนอุปกรณบันทึกขอมูลที่มีขนาดเล็ก พัฒนาข้ึน เพ่ือนําไปใชกับ
อุปกรณเทคโนโลยีแบบตางๆ เชน กลองดิจิทัล คอมพิวเตอรมือถือ
(Personal Data Assistant - PDA) โทรศัพทมือถือ เปนตน วันน้ีเราจะ
มาแนะนําการดความจําประเภทตาง ๆ ใหคุณผูอานไดรูจักกัน

1. Compact Flash Card (CF Card)
ถูกพัฒนาข้ึนโดยบริษัท ScanDisk เปนอุปกรณบันทึกขอมูลที่มี

ขนาดเล็กและมีความทนทาน โดยในการดจะมี control chip อยูภายใน
และสามารถบันทึกขอมูลไดมากใชกําลังไฟต่ํา ตัว Card CF มีขนาด 43 
x 36 มม. หนา 3.3 มม. มีความจุตั้งแต 128 MB – 8 GB  Compact 
Flash ไดรับการพัฒนาเปน 2 มาตรฐาน คือ Compact flash type I 
และ type II 

โดยรอบเปนปาดิบเขา มีสัตวปาชุกชุม มีทิวทัศนงดงาม จากยอดเขา
สามารถเห็นทะเลหมอกในชวงฤดูฝนตอฤดูหนาว การเดินทางตองใชเวลา
2 วัน พักคางแรม 1 คืนระหวางทาง และติดตอขอเจาหนาที่นําทาง อาหาร
และเต็นทสําหรับพักคางแรมไปเอง

ช้ัน ที่ 1 ประมาณ 4.5 กม. เวลาไปที่นํ้าตกจะเปนทางเดินเทาลงไปตาม
สันเขา ถารวมเดินเทาไป-กลับ ก็ประมาณ 9 -10 กม. ชวงนี้นํ้าจะไมมาก
เทาไร



คุณอรสา  ธาวนพงษ บริจาคเงินสดจํานวน 500,000 บาท       
วันที่ 16 มกราคม 2551 เพื่อสบทบทุนสรางอาคารผูปวย

ผูมีอุปการะคุณผูมีอุปการะคุณ

คุณแมขัน  เกลี้ยงมะ บริจาคเงินสด จํานวน 100,000 บาท              
วันที่ 21 มกราคม 2551 เพื่อสบทบทุนสรางอาคารผูปวย

11
สานใจ

ลําดับ นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 คุณอรสา  ชาวนพงษ 500,000.00
2 คุณแมขัน  เกลี้ยงมะ 100,000.00
3 คุณสุนทร (ชุน) ตันไพบูลย 100,000.00
4 นายสุรินทร  สุขศิริ 50,000.00
5 คุณวิชิต  เทพศิลปวิสุทธ์ิ 50,000.00
6 นายสมจิต  นางบุญพรอม  เลิศสําราญ 21,000.00
7 คุณสุดา  ศศิบุตร 20,000.00
8 คุณนิภา  สิทธิเดช 20,000.00
9 นายเท่ียง  วรรณรังษี 12,000.00
10 คุณนํ้าทิพย  ลิ้มพุทธานุภาพ 12,000.00
11 คุณสามารถ - คุณปาริชาติ - ดช.วรวุฒิ 12,000.00
12 คุณถนอมศักด์ิ  สมประสงค 12,000.00
13 คุณแฝด - คุณสมพิศ  สังขทอง 12,000.00
14 นางเนย  อินทรรักษา 10,000.00
15 นส.วิไลลักษณ  เจริญกุล 10,000.00
16 นางสุมล  วีระพัฒน 10,000.00
17 นางเย็น  ทองจุฑา 10,000.00
18 พระมงคลพิพัฒนสาครธรรม 10,000.00
19 พระราชมงคลสุธี (วัดราชบพิชสรวัต 10,000.00
20 นายบุญเริง  ไวยศิริ 5,000.00
21 คุณสามารถ  ไวยศิริ 5,000.00
22 นางบุปผา  ลิมปนเวทยสกุล 5,000.00
23 คุณบุญเกิด  สรรอุดมอยูสุข 5,000.00
24 นางจินตนา  ฉัตรกุล 5,000.00
25 คุณขันทอง  อนอรุณ 5,000.00
26 คุณจรินทร  อรุณคีรีวัฒน 3,000.00
27 นางใหญ  แหวนจะโปะ 3,000.00
28 นางชวนชม  เอี่ยมสูงเนิน 3,000.00
29 คุณสุรีย  ฮะบุญมี 2,000.00
30 นพ.พันดา  เอี่ยมไตรรัตน 1,890.00
31 นายสงกราน  สูพิทักษ และครอบครัว 1,500.00
32 คุณทองหลอ  เหมือนมณี 1,000.00
33 นส.ประคอง  ชุมชน 1,000.00
34 คุณจีรวรรณ  จํารัสศรี 1,000.00
35 นางเฉลียว  คําทรัพย 1,000.00
36 คุณองอาจ  คูตรีสุคนธ 1,000.00
37 คุณปรีชา  ปญญาสวรรค 800.00
38 คุณวิชัย  ภูเจริญ 500.00
39 นางบังเอิญ  คําพิทักษ 500.00
40 นางทอง  สุขสายัณห 500.00
41 นางประทุม  ขุนศิริ 300.00 คุณสุนทร (ชุน)  ตันไพบูลย บริจาคเงินสด จํานวน 100,000 บาท          

วันที่ 25 มกราคม 2551 เพื่อสบทบทุนสรางอาคารผูปวย

บริจาคเพื่อสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และเครื่องมือทางการแพทย



เม่ือวินัยเชิญแมของเขามากินม้ือคํ่าท่ีอพารทเมนท ซึง่เขาอยูกับสาวสวยชื่อนิสา คุณแมจึงอดเคลือบแคลงในความสัมพันธของท้ังคูไมได ระหวางรวมโตะม้ือเย็นน้ันเอง คุณแม
ของวินัยเฝาสังเกตสายตาที่ท้ังคูมองสบกัน จนลูกชายชักเดาใจออก จึงรีบพูดข้ึนวา

“ผมรูนะวาแมกําลังคิดอะไร .. แตผมยืนยันไดแนวา ผมกับนิสาเปนแครูมเมทเทาน้ัน ไมมีอะไรเกินเลยจริงๆ”
          หลังจากแมของวินัยกลับไปได 1 อาทิตย นิสาจึงบอกวินัยวา “ต้ังแตแมของคุณมาเยี่ยมเราคราวนั้น ฉันก็หาทัพพีคันโปรดไมเจอเลย ท่ีจริง..ฉันก็ไมคิดวาแมของคุณจะเอา
ไปหรอกนะคะ หรือคุณวายังไง” วินัยจึงตอบวา “ผมก็ไมรูเหมือนกัน แตจะลองเขียน   จดหมายไปถามคุณแมดู”   วินัยจึงน่ังลงเขียนจดหมาย เน้ือความวา..
“เรียน คุณแมสุดท่ีรัก..

ผมไมไดคิดวาคุณแมจะเผลอเอาทัพพีท่ีบานผมไปหรอกนะครับ แตจะวาแมไมไดเอาไป..... ก็ยังไงอยู เพราะทัพพีสวย ๆ คันหนึ่งหายไปตั้งแตวันท่ีคุณแมมาทานขาวเย็นท่ีบาน
ขอแสดงความนับถือ
        วินัย

          หลายวันตอมา วินัยไดรับจดหมายตอบจากแมของเขา เน้ือความวา..
“ถึง ลูกชายสุดท่ีรักของแม

แมไมเคยพูดวาลูกมีอะไรกับนิสา แตแมก็ไมไดคิดวาลูกจะไมมีอะไรกับเธอ เพราะความจริงมีอยูวา ถานิสานอนท่ีหองตัวเอง ก็คงเจอทัพพีน่ันไปตั้งนานแลว
  รักมาก
     แม

ผูจัดทํา - ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุเคราะหขอมูล - ทุกหนวยงานใน รพ.บานแพว   บรรณาธิการ/พิมพ - ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ทานที่เกิดวันที่ 2
ดวงดาวประจําวันเกิด : ดาวจันทรเปนดาวประจําดวงชะตา ใหความหมายของการประนีประนอมและมีเหตุมีผลในความคิด อาจจะ

เปราะบางบาง ถาพบเจอคนรวมเสนทาง การงานที่เห็นแกตัว เปรียบดังความหมายของคําคําน้ี "Harmony - คุณคือความลงตัวแหง
ธรรมชาติ " จะใหความหมายที่ชัดเจนที่สุด
อุปนิสัย:

คุณมีพรสวรรคในการเขาใจถึงความสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ อยางลึกซึ้ง โดยคุณสามารถรักษาความสัมพันธตาง ๆ เอาไวไดเปน
อยางดีโดยไมสูญเสียความเปนตัวของตัวเอง ดวยความที่คุณเปนคนที่มีความประนีประนอมสูง และมีวาทศิลปเปนเลิศ คุณรูดีวาเม่ือไร
ควรพูดอะไรหรือทําอะไร นอกจากนั้นคุณยังรูความตองการของผูอ่ืนและสามารถจัดการกับส่ิงตาง ๆ ใหเปนท่ีพอใจของทุกฝายไดเปน
อยางดี
สไตลการทํางาน :

ดวยความยืดหยุนสูง การรูจักวางตัว ผสมวาทศิลปอันยอดเยี่ยม ทําใหการงานของคุณดําเนินไปดวยดีและสําเร็จไดอยางราบรื่น
อยูเสมอ การทํางานของคุณจะเปนในลักษณะรวมมือกับผูอ่ืนเรื่องฉายเดี่ยว เปนส่ิงที่คุณไมสันทัด
อาชีพที่เหมาะสม :
          ทูต นักสังคมสงเคราะห ที่ปรึกษา เจาของรานหนังสือ พนักงานขายประกันเจาของรานอาหารสถาปนิกเจาของโรงมหรสพตางๆ
นักกฎหมายผูรับเหมากอสราง พยาบาล แพทย เปนอาชีพที่เหมาะสม

คําถามจากฉบับที่แลว  ซุปอะไรมีสารอาหารมากที่สดุ
เฉลย :  ซุปเปอรมาเก็ต

ประกาศรายชื่อผูโชคดี

ปริศนาอักษรไขวฉบับภาษาอังกฤษปริศนาอักษรไขวฉบับภาษาอังกฤษ
1.ใชทําสมตํา
2. มีตารอบตัว
3. ผลเปนพวงสีแดง
4. ลูกกลม ๆ ขางในสีแดง
5. ผลสีทอง
6. เปลือกเปนขน
7. ดิบเปรี้ยวสุกหวาน
8. ลิงชอบกิน
9. หัวกลม ๆ ใชทอดกิน
10. เปลือกเปนหนาม

ย้ิมวันละนิด ชีวิตสดใสย้ิมวันละนิด ชีวิตสดใส

1. คุณพาฤนี        ฮวยแหยม
2. คุณจิราภรณ     เหล็กไหล
3. คุณขนิษฐา      วัฒนะพานิช
4. คุณวาณี    แกวจุนันท
5. คุณดุษฎี        สมอาภรณ
6. คุณใกลรุง    ศรีหะชัย

ติดตอรับของรางวัลไดท่ี 
ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตึกคลังเวชภัณฑ ช้ัน 2 ผูตอบ................................................................
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