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คุณกมลชนก  ปานเจริญ

คุณสุวีณา  ธนพันธคง

คุณรวีวรรณ  โพธ์ิทอง
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คุณปยะนุช  ชูชวย

คุณศุภวลี  ช่ืนชูวงศ 

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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วันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคมของทุกป 

        สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนพระธิดาองคใหญใน

พระวรวงศเธอกรมหม่ืนจันทบุรีสุรนาถ และหมอมหลวงบัว กิติยากร ทรงพระราช-
สมภพ ณ บ าน พั กของท านพ ระย าวงษ านุ ป ระ พั น ธ ถนนพ ระราม 4 
กรุงเทพมหานคร ในวันศุกรที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวทรงพระราชทานนามวา "สิริกิติ์" 

           วันที่ 28 เมษายน พ .ศ.2493 ไดจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสข้ึนใน
วังสระปทุม พรอมทั้งไดมีพระราชโองการดํารัสใหสถาปนาหมอมราชวงศสิริกิติ์ เปน

สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ คร้ันถึงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวไดทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ สถาปนา

สมเด็จพระราชินีใหทรงฐานันดรเพิ่มข้ึนเปน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ

        สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงประกอบพระราชกรณียกิจ

ดวยการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปทุกหนทุกแหง ทรงรับทราบทุกขสุข

ของราษฎร ไดทรงหาทางแกไข เพื่อใหราษฎรไดกินดีอยูดี ดวยการพระราชทาน

พระราชดําริเปนโครงการอาชีพเสริม โดยตนเปนคร้ังแรกท่ีกลุมแมบานหุบกะพง

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

โครงการอาชีพเสริมไดแพรหลายไปในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศจึงเปนที่

รับทราบกันอยางกวางขวาง จึงไดมีผูมีจิตศรัทธาทูลเกลาฯถวายเงินโดยเสด็จพระราช

กุศล เพื่อใชจายในกิจการเหลานี้ และไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกอตั้งมูลนิธิข้ึน

ใน พ .ศ . 2519 พระราชทานช่ือวา "มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิ เศษในพระบรม-
ราชินูปถัมภ" เพื่อสนับสนุนการประดิษฐศิลปะพื้นบานใหเปนอาชีพเสริมแกชาวไร
ชาวนาในยามวางจากฤดูทําไรทํานา

ได ท รง ริ เ ร่ิม โค รงก ารต ามพ ระราชดํ า ริที่ เ ก่ี ย วข อ ง กับก ารอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติอีกดวย เชน โครงการปารักน้ํา ณ ตําบลสองดาว อําเภอสองดาว

จังหวัดสกลนคร  โครงการอนุรักษเตาทะเล ที่เกาะมัน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

โครงการสวนสัตวธรรมชาติภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  โครงการศูนยเพาะเลี้ยงและขยาย

พันธุสัตวปาที่ชองกล่ําบน จังหวัดสระแกว และท่ีโคกไมเรือ จังหวัดนราธิวาส และ

โครงการสวนสัตวเปด ศูนยปาตอง จังหวัดแมฮองสอน

นอกจากนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกิจเก่ียวของกับตางประเทศ อาทิ การตอนรับ

ประมุขของนานาประเทศที่มาเยือนประเทศไทย และเสด็จไปเย่ียมเยียนประเทศ

ตาง ๆ อันเปนการผูกสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ อันกอใหเกิดประโยชนแกประเทศ

ไทยในอนาคต

เมื่อทรงวางเวนจากพระกรณียกิจดังกลาว จึงจะมีเวลาวางสําหรับถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และทูลกระหมอมทุกพระองค ทรงเปนพระมารดาที่

นาเคารพของทูลกระหมอม พระองคทรงอบรมทูลกระหมอมดวยพระองคเองตาม

แบบไทย ให รู จักเคารพเช่ือฟงผู ใหญ และหัดทรงงานดวยพระองค เอง ดวย     

พระกรณียกิจของพระองคทานไดกอใหเกิดประโยชนแกพสกนิกรชาวไทย และ

ประเทศชาติอย างใหญ หลวง จึงถือเอาวันที่ 12 สิ งหาคม อัน เปนวัน เฉลิม     

พระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถเปนวันสําคัญของไทย

        ท่ีมา : http://www.tlcthai.com/education/วนัสําคัญของไทย

สานใจมาพรอมกับเร่ืองราวดี ๆ กันแลวครับ เร่ิมกันที่คอลัมน

เก่ียวกับการดูแลฟน ที่เปนปญหาของเด็กทั่วไปเก่ียวกับเร่ืองฟนผุที่เด็ก

สวนใหญที่ยังดูดนมจากขวด และโรคภูมิแพ ที่ตอจากฉบับที่แลวมารูจักถึง

วิธีการรักษา และเอาใจกับผูหญิงในเร่ืองของการดูแลผิวพรรณ กับการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑบํารุงผิว หลายคนอาจจะยังไมทราบ ฉบับนี้เรามีมา

นําเสนอ และขอแนะนําแผนกจักษุ พรอมทีมแพทยผูเช่ียวชาญท่ีเปดให

บริการรักษาโรคทางตา call center 1330  คงจะเปนที่รูจักกันและคุนหูกัน
มาบางแลว แตหลายทานคงจะยังไมเคยใชบริการ เก่ียวกับการสอบถาม

ปญหา รองทุกข รองเรียน และขอมูลตาง ๆ เลยนํามาใหทุกทานไดทราบถึง

ข้ันตอนการใหบริการ แลวรูหรือไมวาคียบอรดคอมพิวเตอรที่เราใชงานกัน

อยู มีเช้ือโรคและสิ่งสกปรกเพียงไหน สิงหาคมเปนเดือนแหงวันแม ขอให

รักแมกันมาก ๆ และที่สําคัญเปนคนดีของแมแลว อยาลืมเปนคนดีของ

สังคมดวยนะครับ…



Pharmacy  Room

ทําไมเด็กบางคนดูดนมแลวฟนผุ ? โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอราม

ฟ.ฟนสะอาดจัง

เด็กฟนผุจาการดูดนมมักมีสาเหตุมาจากวิธีการบริโภคท่ีทําใหนมแชอยูในปากเด็ก

เปนเวลานาน เชน ใหเด็กดูดนมบอย ๆ ดูดนมเปนเวลานาน ๆ หรือใหเด็กดูดนมม้ือดึก 

หรือหลับคาขวดนม ทําใหเช้ือจุลินทรียมีโอกาสยอยสลาย นํ้านมท่ีเออลนในปากทําให

เกิดกรด และเกิดการสูญเสียแรธาตุมากกวาการคืนกลับของแรธาตุ จึงทําใหเกิดฟนผุได 

อีกท้ังพอแมบางคนเลือกนมรสหวานหรือเติมนํ้าตาลในนม ทําใหฟนผุมากข้ึน

ยาตีกันไมใชเร่ืองสัมพันธไมตรี
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นมมื้อดึกมีผลเสียตอฟนเด็กไหม ?

นมม้ือดึกมีผลทําใหเด็กฟนผุไดงาย เพราะเด็กมักจะหลับไปขณะท่ีดูดนม การท่ี

เด็กหลับจะไมมีการกลืน นํ้านมจะเอออยูในปากเปนเวลานาน ฟนของเด็กก็จะแชอยูใน

นํ้านมตลอดเวลา และเกิดการยอยสลาย นมทําใหเกิดกรดไดประกอบกับขณะหลับมีนํ้า

ลายหล่ังออกมานอยอยูแลว กระบวนการชะลางชองปากตามธรรมชาติจึงลดลง ฟนจึง

สูญเสียแรธาตุอยางตอเน่ือง และเกิดฟนผุในท่ีสุด

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ไมวาจะเปนเหลา เบียร ไวน กระแช หาม

เด็ดขาด เพราะสามารถทําใหผลของยาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจนเปนอันตราย

ได

ชะเอม ท่ีจริงเปนอาหารท่ีดูไมเห็นจะมีอันตรายตรงไหน แตถาเรา

กินยาสําหรับโรคหัวใจเตนผิดปกติและโรคหัวใจลมเหลวพวกดิจ็อกซิน

(Digoxin) แลวกินพวกชะเอมท่ีอยูในบางรูป อาจไปเพ่ิมความเปนพิษ

ของยาดิจ็อกซินได นอกจากน้ีชะเอมอาจไปลดผลของยาลดความดัน

หรือยาขับปสสาวะ กลุมไฮโดรคลอโรไธเอไซด (Hydrochlorothiazide) 
และ สไปโรโนแลคโตน (Spironolactone) 

ช็อกโกแลต แมจะรสชาติอรอยเพียงใด ก็ไมควรกินมากขณะที่

กินยาท่ียับย้ังการสรางเอนไซมโมโนเอมีนออกซิเดส (monoamine 
oxidase inhibitors) เรียกยอ ๆ วา MAO สารกาเฟอีนในช็อกโกแลต
ส าม าร ถ เ พ่ิ ม ฤ ท ธ์ิ ย าก ร ะ ตุ น ป ร ะ ส าท พ ว ก เม ธิ ล เฟ นิ เด ท

(Methylphenidate) หรือไปลดฤทธ์ิยานอนหลับพวกโซลปเดม

อาหารท่ีมีวิตามินเคสูง หากกินยาปองกันการเกิดล่ิมเลือด

(Warfarin) รวมกับอาหารท่ีมีวิตามินเคสูง เชน ผักใบเขียว ตัวอยางเชน
ผักขม บร็อกโคล่ี ชาเขียว กะหลํ่าปลี ตับหมู และตับวัว เปนตน วิตามิน

เคจะไปเพ่ิมการแข็งตัวของเลือด กลับเปนการไปตานฤทธ์ิของยา ทําให

ประสิทธิภาพของยาลดลง

คําวา “ยาตีกัน” เปนภาษาชาวบานซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษวา drug 
interaction มีการแปลเปนภาษาไทยวา “อันตรกิริยาของยา” (จากศัพทเภสัช
ศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2549) “อันตร” แปลวา ระหวาง “ กิริยา ”
แปลวา การกระทํา ดังน้ันรวม ๆ แลว จึงแปลวาการกระทําระหวางกันของยา ถา

จะเอาคําศัพทแปลทางการมาใช อาจจะทําใหงง จึงขออนุญาตใชคําวา “ยาตีกัน”
แบบชาวบาน ๆ ดีกวา

การกินยาท่ีมองดูเหมือนงายๆ แคเอาเขาปากแลวกรอกนํ้าตาม อาจจะนํา

มาซ่ึงอันตรายไดถาเกิดกินยามากกวา 1 ชนิด แลวเผอิญยาท้ัง 2 ตัว เกิดมี
ปฏิกิริยาระหวางกัน หรือกินยาบางชนิดกับเครื่องด่ืมหรืออาหารบางประเภทท่ีมี

ผลตอการออกฤทธ์ิ หรือมีผลตอผลขางเคียงของยา ก็จะทําใหเกิดอันตรายตอผูใช

ยาซ่ึงอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได

“ยาตีกัน” จึงไมใชเฉพาะปฏิกิริยาระหวางกันของยา 2 ชนิด เทาน้ัน แตยัง
เปนปฏิกิริยาระหวางยากับอยางอ่ืนดวย ซ่ึงอาจแบงไดเปน 3 กลุม คือ ยากับ

อาหารและเครื่องด่ืม ยากับผลิตภัณฑเสริมอาหาร ยากับยาอ่ืนๆ

ปฏิกิริยาระหวางยากับอาหารและเคร่ืองด่ืม อาจเปนไปไดท้ังการทําใหยา

ออกฤทธ์ิชาลง ลดฤทธ์ิยาหรือทําใหการดูดซึมตัวยาเร็วข้ึน อาหารท่ีเรากินอาจสง

ผลตอขนาดและอัตราการดูดซึมยาเขาสูระบบการเปลี่ยนแปลงของตัวยาในราง

กาย และการขับถายตัวยาออกจากรางกาย มาดูตัวอยางชัด ๆ สัก 3-4 ตัวอยาง

“ฉบับน้ีขอพอแคน้ีกอนนะคะ ไวฉบับหนามาติดตามตอนที่ 2  ดูปฏิกิริยาระหวางยากับยาอืน่ และแนวทางหลีกเล่ียงยาตีกันตอไปนะคะ…”

โดย...เภสัชกรหญิงล้ินจี่  อุนเมือง
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รูทันโรค...

ฉบับน้ี เรามารูจัก โรคแพอากาศ กันตอ

โรคแพอากาศเปนปญหาของเด็กวัยเรียน เกิดจากการตอบสนองท่ีไวเกินไปของเย่ือบุภายในโพรงจมูก

ตอสารกอภูมิแพ เช่ือวามีความเกี่ยวของกับมลภาวะท่ีเพ่ิมข้ึน สารท่ีกอภูมิแพ และการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต

ของผูคน

สารกอภูมิแพสําคัญของโรคแพอากาศคือ ไรฝุน ซ่ึงเปนส่ิงมีชีวิตท่ีพบอยูในท่ีนอน หมอน และผาหม

ไรฝุนน้ีกินรังแคของคนเปนอาหาร สวนสารกอภูมิแพอ่ืนๆท่ีพบไดอีก เชน แมลงสาบ ขนและรังแคของสัตว

เชน ขนแมว ขนสุนัข และเกสรดอกไม และหญา

เด็กท่ีแพอากาศจะมีอาการคัดแนน หรือคันจมูก จาม นํ้ามูกไหล และคันตา นอกจากน้ันอาจมีอาการ

หูอ้ือ อาปากหายใจ นอนกรน และมีเลือดกําเดาออก อาจเกิดภาวะแทรกซอน ได แก โรคหูช้ันกลางอักเสบ

และโรคไซนัสอักเสบ

เด็กท่ีมีอาการแพอากาศอยางรุนแรงจะมีอาการมาก ในเวลากลางคืน ซ่ึงรบกวนการนอนหลับ ทํา

ใหเกิดอาการงวงนอนในเวลากลางวัน และอาจสงผลใหมีอาการหงุดหงิด และสมาธิส้ัน

รูไดอยางไรวาเปนโรคแพอากาศ

เด็กซ่ึงมีอาการคัดจมูก จาม มีนํ้ามูกใส ๆ แบบเปน ๆ หาย ๆ ชอบใชมือถูจมูกเน่ืองจากอาการคัน อาจสันนิษฐานวาเปนโรคแพอากาศ บางครั้ง

โรคแพอากาศอาจแยกยากจากโรคหวัดท่ีเปนแลวเปนอีก ซ่ึงพบในเด็กท่ีเขาสถานรับเล้ียงเด็กหรือเขาโรงเรียนในชวง 2-3 ปแรก เด็กท่ีเปนโรคแพอากาศ
จะตรวจพบ อาการขอบตาคลํ้า เย่ือบุโพรงจมูกบวม มีสีซีด นํ้ามูกใส เสียงข้ึนจมูก หายใจมีเสียงดัง และถาเปนมาก ๆ จะมีอาการนอนกรนและอาปาก

หายใจ เพราะหายใจทางจมูกไมสะดวก

การตรวจหาสารกอภูมิแพ โดยการทดสอบทางผิวหนังและการตรวจเลือด จะทําใหทราบวาเด็กเปนโรคแพอากาศหรือไมและแพสารกอภูมิแพ

ชนิดใด

โรคแพอากาศ รักษาอยางไร

หัวใจสําคัญในการรักษาโรคแพอากาศคือ หลีกเล่ียงสารกอภูมิแพ ควรใชผาปูท่ีนอนและปลอกหมอนชนิดกันไรฝุน ไมนําหมอนมาตีเลน ไมเลน

ตุกตามีขน เก็บเส้ือผาและหนังสือในที่มิดชิด การทําความสะอาดบานควรเริ่มจากการถูพ้ืนกอนทําการกวาด และใชผาชุบนํ้าเช็ดทําความสะอาดแทนการ

ปดดวยไมขนไก เพ่ือปองกันไมใหฝุนมีการฟุงกระจาย

ยาแกแพชนิดรับประทาน จะชวยควบคุมอาการคันจมูก จามและนํ้ามูกไหล แตยาบางชนิดอาจเกิดอาการงวงซึมได จึงควรเลือกใชใหเหมาะสม

เพ่ือไมใหรบกวนการเรียนของเด็ก

ยาสเตียรอยตพนจมูก จะชวยปองกันไมใหเกิดอาการและควรใชภายใตการควบคุมของแพทย

การฉีดยาเพ่ือรักษาภูมิแพ ใชในเด็กท่ีมีอาการแพอากาศอยางมาก โดยทําการฉีดสารท่ีแพปริมาณตํ่าๆ เขาใตผิวหนังและเพ่ิมปริมาณทีละนอย

เพ่ือใหรางกายคอยๆสรางภูมิคุมกันตอสารท่ีแพเหลาน้ัน

โรคแพอากาศ หายไดหรือไม

เม่ือเด็กโตข้ึน โรคแพอากาศอาจมีอาการดีข้ึน หรืออาจเปนมากข้ึนก็ได การหม่ันออกกําลังกายและรักษาสุขภาพโดยรวมใหแข็งแรง จัดการส่ิง

แวดลอมอยางเหมาะสม ปกติท่ัวไป

โดย...พญ.เสาวนีย เกิดดอนแฝก
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วิธีการเลือกใชไนทครีม

1. ควรเลือกไนทครีมท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระ เชน วิตามินอี วิตามินซี เพราะตลอดท้ังวันผิวหนาของคนเรา ตองเผชิญกับ 

มลภาวะมากมาย ซ่ึงกอใหเกิดอนุมูลอิสระ ตัวการสําคัญในการทําลายเซลลผิวหนา

2. ผูท่ีมีปญหาผิวแหงหรือผิวแพงาย ควรเลือกไนทครีมท่ีมีสวนผสมของ Q10 ซ่ึงยับย้ังการสรางเอนไซมทําลายคอลลาเจน
ขณะเดียวกันก็ไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิว

3. ผูท่ีมีปญหาริ้วรอยมาก ๆ  ควรเลือกไนทครีมท่ีมีสวนผสมของเรตินอล ซ่ึงกระตุนใหเกิดการหลุดลอกของเซลลผิวหนัง

ท่ีเส่ือมสภาพ และกระตุนใหผิวสรางคอลลาเจน จะชวยลดริ้วรอยตาง ๆ บนใบหนาลงได

4. เม่ือเลือกใชไนทครีมท่ีเหมาะสมกับตัวเองไดแลว อยาลืมบํารุงผิวรอบดวงตาดวยอายครีม เพราะคงไมมีใครอยากต่ืน
มาตาดําเปนหมีแพนดาแน ๆ

เปนไงบางคะ ไนทครีมก็มีประโยชนเหมือน ๆ กับเดยครีม สาว ๆ นาจะลองมาใหความสําคัญกับไนทครีมบางนะคะ...

ขอขอบคุณขอมูลจาก  เดลินิวส

เรื่องของการทาครีมก็เปนส่ิงสําคัญนะคะ เพราะครีมบํารุงผิวน้ัน จะชวยรักษาความชุมช่ืนใหกับ

ผิวของเรา แตในปจจุบัน ก็เริ่มท่ีจะมีการแบงเปน เดยครีม (ครีมทากลางวัน) และไนทครีม (ครีม
ทากลางคืน) ในเรื่องของเดยครีมน้ัน สาว ๆ ก็คงจะเลือกใชครีมท่ีเหมาะกับสภาพผิวของแตละคนอยู
แลว แตไนทครีมน่ีสิ หลายคนยังสงสัยวา เลือกอยางไร และชวยในเรื่องใดไดบาง ซ่ึงวันน้ีเราก็จะมา

บอกถึงวิธีการเลือกใช "ไนทครีม" กันคะ

กวยเต๋ียวเปนอาหารชนิดหน่ึงท่ีมีลักษณะทําจากแปงขาวเจาท่ีผานการลางนํ้า น่ึงดวยไอนํ้า อบใหหมาดแลวนําไปตัดเปนเสนตามขนาดท่ีตองการ

โดยท่ัวไปเห็นขายตามทองตลาดมีท้ังเสนหม่ี เสนเล็ก เสนใหญ บะหมี่ กวยจั๊บ และเซ่ียงไฮ หากทําเสร็จแลวขายเลยเรียกวา เสนสด ซึ่งเก็บ

ไวไดไมนานเพราะมีความช้ืนสูง ทําใหอายุการเก็บรักษาส้ันประมาณ 4-5 วนั

เม่ือเก็บไดไมนาน การกระจายสินคาก็ไปไดไมไกล ผลกําไรท่ีไดก็ไมมาก ส่ิงเหลาน้ีทําใหผูประกอบการหันมาพ่ึงสารเคมีเพ่ือยืดอายุการ

เก็บรักษา หากรับประทานเสนกวยเต๋ียวเหลาน้ีเขาไป ผูบริโภคอยางเราอาจกลายเปนถุงใสสารเคมีเคล่ือนท่ีได

สารกันบูด หากใสเกินมาตรฐานอาจเปนอันตรายแกรางกายได เชน สารกันบูดช่ือ กรดเบนโซอิก หากใน 1 วัน เรารับประทานอาหารอะไร

ท่ีมีสารชนิดน้ีอยูไมเกิน 500 มิลลิกรัม ตับ และไตสามารถกําจัดออกไดทางปสสาวะ

แตถาเกิน 500 มิลลิกรัม ทุกวัน ตับและไตจะทํางานหนัก และถากําจัดออกไมหมดก็จะสะสมในรางกาย เส่ียงตอไตพิการได

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กําหนดใหใชสารกันบูดทุกชนิดรวมกันไดไมเกิน 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

วันน้ีสถาบันอาหารไดสุมตัวอยางเสนกวยเต๋ียวแตละชนิดเพ่ือตรวจหาสารกันบูดตกคาง 2 ชนิด ผลวิเคราะหเปนอยางไร พิจารณากันเอง

ดังในตาราง

ขอขอบคุณขอมูลจาก

     ทางท่ีดีอยารับประทานบอยนัก และหลีกเล่ียงการซ้ือกวยเต๋ียวเสนสดท่ีขาย

ไมหมดในวันตอวัน เพ่ือความปลอดภัย
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โรงพยาบาลบานแพว เปดใหบริการรักษาโรคทางตา ดวยแพทยผูเช่ียวชาญเปด ต้ังแตวันจันทร – วันศุกร เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ใหบริการผาตัดและ

รักษาเก่ียวกับ โรคตา เชน ตอหิน ตอกระจก ตอเน้ือ ดวยเครื่องมือท่ีทันสมัย พรอมใหคําแนะนําสําหรับผูท่ีมีปญหาเก่ียวกับสายตา อาทิ ตรวจวัดสายตา ดวย

เครื่องคอมพิวเตอร ท่ีมีความเท่ียงตรง วัดความสามารถของการมองเห็น วัดสายตาเพื่อประกอบแวน ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจลานสายตาจอประสาทตา

โดยมีจักษุแพทยพรอมทีมงานท่ีมีความชํานาญ เฉพาะดาน

การบริการตรวจรักษา

1. ตรวจตาท่ัวไปโดยเครื่อง Slitlamp Biomicroscope ท่ีทันสมัย
2. ตรวจวัดสายตา และความโคงของกระจกตาดวยเครื่อง

Auto-Refractokeratometer Unicos URK - 700
3. ตรวจจอประสาทตา (Retina) ดวยเครื่อง Indirect    Ophthalmoscope     
4. ตรวจลานสายตาดวยเครื่อง Automated Perimetry   ZEISS 750 i  
5. ตรวจช้ันจอประสาทตา ZEISS 4000
6. ตรวจ Axial Length ของตาโดยใช A-Scan Ultrasound
7. ตรวจตาบอดสีดวย Ishihara's Test
8. ตรวจวัดขนาดของแวนโดยเครื่อง Computerized Lensmeter   TOPCON CL-2500
9. การยิง Laser โดยเครื่อง Argon Laser  เพ่ือใชในการรักษา โรคตาง ๆ ของจอประสาทตา เชน เบาหวานข้ึนจอตา จอประสาทตาขาด ฯลฯ

10. การยิง Laser โดยเครื่อง YAG Laser เพ่ือใชในการรักษาโรคตาง ๆ  เชน โรคตอหินมุมปด โรคเย่ือพังผืดในตาหลังการผาตัดตอกระจก

11. การตรวจและลางทอนํ้าตา

แผนกจกัษุ



ขาวสารงานประกันสุขภาพ
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โดย...คุณสุวีณา ธนพันธคง เจาหนาท่ีสุขศึกษา

แนวทางการรักษา

คนทองท่ีมีอาการไขหวัดใหญควรไดรับยาตานไวรัส เพราะวายามี

ฤทธ์ิไปท่ัวรางกาย ยาที่ เลือกตัวแรกในคนทองควรเปน ทามิฟลู รับ

ประทานเปนเวลา 5 วัน การรักษาไมควรชักชาเพ่ือรอผลการตรวจไวรัส

ควรเริ่มใหเร็วท่ีสุดเม่ือมีอาการไขหวัดใหญ ซ่ึงประโยชนจะมากสุดเม่ือให

ภายใน 48 ช่ัวโมงหลังเร่ิมมีอาการ จากขอมูลของการศึกษาในไขหวัดตาม
ฤดูกาล แตอยางไรก็ตามการศึกษาในไขหวัดตามฤดูกาลบงช้ีวายังมี

ประโยชนในผูปวยท่ีไดรับการรักษาในโรงพยาบาลถึงแมจะไดรับยาหลัง

48 ช่ัวโมงหลังมีอาการ ดังน้ัน จึงควรใหยาตานไวรัสในผูปวยท่ีมีความ

เส่ียงสูง รวมถึงคนทองท่ีมาโรงพยาบาลมากกวา 48 ช่ัวโมงหลังมีอาการ
โดยเฉพาะในคนที่ตองนอนโรงพยาบาล

ไขหวัด 2009  กับคนทอง

ขอมูลจาก www.thaiepilepsy.com

คนทองท่ีติดเช้ือไวรัส H1N1 มักมีอาการคลายไขหวัดใหญ เชน
เจ็บคอ ไอ มีนํ้ามูก และมีไข อาการอ่ืน ๆ เชนปวดเม่ือยตามตัว ปวดศีรษะ

ออนเพลีย อาเจียน ทองเสีย คนทองจํานวนมากมักมีอาการไขหวัดใหญท่ีไม

มีภาวะแทรกซอน แตในคนทองบางรายอาจมีอาการท่ีดําเนินไปเร็ว และอาจ

มีอาการแทรกซอนจากการติดเช้ือแบคทีเรีย เชน ปอดอักเสบ ทารกในครรภ

เกิดภาวะเครียด (fetal distress) อาจเกิดเม่ือแม มีอาการปวยหนัก มี

รายงานผลการตั้งครรภท่ีไมดีและเสียชีวิตเม่ือมีอาการปวยท่ีรุนแรง ในทาง

อุดมคติแลวคนทองซ่ึงสงสัยวาติดเช้ือไขหวัด 2009 ควรไดรับการตรวจวามี
เช้ือหรือไม แตอยางไรก็ตาม การรักษาไมควรชักชาเพ่ือรอผลการตรวจ และ

การรักษาไมควรที่จะรอผลการตรวจ เพราะวาการรักษาดวยยาตานไวรัสจะ

ไดผลดีเม่ือเริ่มใหเร็วท่ีสุดหลังจากเริ่มมีอาการ (คือภายใน 2 วันแรก) ผล
การตรวจไวรัสมักไมไดผลเลยตองใชเวลาหลายวัน แพทยควรท่ีจะตระหนัก

ถึงการระบาดในทองท่ีและไมรอผลการตรวจเพื่อเริ่มใหการรักษาในผูหญิงท่ี

มีอาการคลายไขหวัดใหญ



ศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร

คุณพรศิลป  แสนรัตน  

อายุ 51 ป

คุณจิระเดช โสภาศิลป  

อายุ 40 ป

คะเราก็ขอขอบคุณ คุณกาญฎา  คุณปาพรศิลป และคุณลุงจิระเดชนะคะท่ีไดใหคําตอบและยังใหกําลังใจกับเพ่ือน ๆ คนอืน่ ๆ ท่ีเปนโรคไตดวยคะ

จากท่ีเราไดก็รูจักศูนยลางไตทางชองทอง โรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร หรือมีอีกช่ือหน่ึงวา CAPD service and training center มานาน
แลว สําหรับจุลสารฉบับเดือนสิงหาคมน้ีเรามาถามความรูสึกของคนทํางานและความรูสึกของผูปวยกันดีกวานะคะวามีความคิดเห็นอยางบางเก่ียวกับ

การบําบัดทดแทนไตดวยการลางไตทางชองทอง

          จากท่ีเราไดสัมภาษณพยาบาลศูนยลางทางชองทองแลวเรา

มาสําภาษณวายเรื้อรังหรือผูปวยท่ีไดรับการบําบัดทดแทนไตดวยการ

ฟอกเลือดจะดูออนเพลียและมีผิวพรรณท่ีดูหมองคล้ํา แตเอะ!มีคนไข
โรคไตกลุมหนึ่งก็ไดรับการฟอกเลือดมาแตมองดูไมเหมือนคนไขท่ีได

รับการฟอกเลือดมากอนแลวยังทํางานไดเหมือน คนปกติดี  เรามา

ถามเคากันดีกวานะคะวาไปทําอะไรมา

สวัสดีคะ แนะนําตัวเองหนอยนะคะ

“คะดิฉันนางสาวกาญฎา  ศรีอุดม เปนหัวหนางานพยาบาลศูนยลางไตทางชองทองโรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร หรือ CAPD service 
and training center  คะ”
อยากใหคุณกาญฎาเลาถึงการทํางานในศูนยลางไตทางชองทองดวยคะ

“ศูนยลางไตทางชองทอง ของเราเปดมาแลวเม่ือตนป 2551 ปจจุบันเรามีผูปวย สองรอยกวาราย มีเจาหนาท่ีทํางานในศูนยฯ 13 ทาน  โดยมี

แพทย 2 ทาน พยาบาล 4  ทาน นักวิชาการสารธรณสุข 2 ทาน และเจาหนาท่ีอ่ืนอีก 5  ทาน”
เห็นคนไขเยอะอยางนี้ไมทราบวามีแนวทางการทํางานอยางไรบางคะ

“ศูนยฯของเรามีการจัดแบงบทบาทหนาท่ีการทํางานของเจาหนาท่ีอยางชัดเจน อีกท้ังเรายังทํางานกันอยางเต็มท่ี เรามีทีงาน พยาบาลท่ีใหการ

ดูแลและฝกสอนผูปวย ใหคําปรึกษา มีจิตแพทย มีนักกําหนดอาหาร มีทีมเยี่ยมบานผูปวย ทําใหเราสามารถดูแลผูปวยแบบองครวม มี

อาสาสมัครผูปวยท่ีมาชวยงาน และทุกคนก็สนุกกับงานน้ีมากคะ”
คุณกาญฎามีวิธีการอยางไรบางเก่ียวการใหการดูแลผูปวย

“ผูปวยสวนใหญมักมีความกลัวท่ีจะทําการลางไตทางชองทองดวยตัวเอง  เราจึงพยายามท่ีจะปลูกฝงความคิดและช้ีใหเห็นวาเคาสามารถท่ีจะ
ดูแลตนเองไดรวมถึงญาติไดมีสวนรวมในการดูแล และผูปวยยังสามารถท่ีกลับไปมีบทบาทในสังคมไดตามปกติ”
สุดทายอยากใหคุณกาญฎาฝากอะไรถึงผูปวยไตวายบางนะคะ

“อยากใหผูปวยทุกคนดูแลตนเองและปฏิบัติตามคําแหนะนําของแพทยพยาบาล และมีกําลังใจท่ีดี ใหทุกคนเช่ือวาตนเองจะมีชีวิตท่ีดีข้ึนได

เพียงแคเราตระนักในวิธีการท่ีไดรับการสอนมาใหมาก ทางศูนยของเราพรอมท่ีจะใหคําปรึกษาและหาแนวทางท่ีดีท่ีสุดเพ่ือใหผูปวยทุกคนมีชีวิต

ท่ีดีและยืนยาว”

สวัสดีคะคุณลุงลองแนะนําตัวเองหนอยนะคะ

ผม นายจิระเดช  โสภาศิลป  อายุ  40  ป ผมเปน โรคไตวายเร้ือรัง 

มาต้ังแตป 2549 ฟอกไตทางเสนเลือดมาเปนเวลา 2 ปครับ

แลวคุณลุงฟอกเลือดมานานหรือยังคะ

รักษาคร้ังแรกท่ีโรงพยาบาลเกษมราษฎร

 สาขาประชาช่ืน ต้ังแตกุมภาพันธ  2549 รักษา
โดยการฟอกไตทางเสนเลือดใหญ (เจาะคอ) 
เดือนมีนาคมไดทําการผาตัดเสนเลือดท่ีแขนขาง

ขวา  2  เดือน ถึงจะใชฟอกไตท่ีแขนได ผมฟอก

ไตทางเสนเลือดมาเปนเวลา  2  ป

คุณลุงลองบอกถึงการฟอกเลือดท่ีเสนเลือดท่ีคุณลุงเคยทํามาใหหนอยคะ

การท่ีผมฟอกไตทางเสนเลือดมาเปนเวลา  2  ป หมดคาใชจาย
จํานวนมากเพราะตองมาโรงพยาบาลสัปดาหละ สองวันวันละ4-5 ช่ัวโมง
เสียเวลาในการทํางานดวยท้ังยังเหน่ือยงาย และตองคอยควบคุมอาหาร

และนํ้าอยางมากครับ

แลวคุณลุงเร่ิมลางทางชองทองเม่ือไหรคะ แลวแตกตางยังไง

          ผมไดขาววาโรงพยาบาลบานแพว สาขาพรอมมิตร  เปดโครงการ

ลางไตทางชองทองผมเร่ิมมาสมัครต้ังแตเดือน มีนาคม  2551  ไดรักษา
กับคุณหมอ ปยะธิดา  มาตลอด  1  ป  ผมเปนโรคไตวายเร้ือรัง  มาต้ังแต
ป  2549   มีโครงการลางไตทางชองทองจึงไดมาสมัครเขารวมโครงการกับ
คุณหมอ ปยะธิดา  หลังจากทําการผาตัดทางชองทองจึงไดเร่ิมใชนํ้ายาลาง

ไตทางชองทองรูสึกไดเลยวาสุขภาพดีข้ึน  ไมเพลีย  ไมเหน่ือยงาย  ตอนน้ี

ผมทําอาชีพขับรถแท็กซี่  พอมีรายไดเล้ียงครอบครัวไดดีข้ึน  จึงอยาก

ขอบคุณ  คุณหมอ ปยะธิดาท่ีไดใหโอกาสขาพเจาผมโครงการลางไตทาง

ชองทอง  ทําใหขาพเจามีความหวังในชีวิตท่ีดี  และครอบครัวมีความสุข 

และขอเปนกําลังใจใหเพ่ือน ๆ ชาวโรคไตสูตอไปเชนกันนะครับ

คุณปาคะคุณปาเปนไตวายมานานเทาไหรคะ

          ปาเปนไตวายมาต้ังแตป พ.ศ. 2546 แลวคะ เร่ิมฟอกดวย
เคร่ืองไตเทียม และเร่ิมลางทางชองทองเม่ือตนป พ.ศ. 2551 จนถึง
ปจจุบันคะ

คุณปาลองบอกความแตกตางใหหนอยไดไหมคะ

          คะ ชวงท่ีปาฟอกดวยเคร่ืองไตเทียมก็ดีคะ แตก็เหน่ือย

บอย ฟอกเสร็จก็ตองพัก ควบคุมเร่ืองอาหารมาก ทานไดนอย พอ

ฟอกไดสองวันก็เร่ิมแนนหนาอกมากข้ึน นํ้าหนักลดมาก และก็เสีย

คาใชจายมากดวยคะ ท้ังเร่ืองของคาเดินทาง 

แลวการลางไตทางชองทองแตกตางจากยังไงคะ

          ดีมากคะ คือ ปาทานอาหารไดมากข้ึน เพราะฟอกตลอด 

วันละ 4 คร้ัง ไมคอยเพลีย ทํางานได เดินไดนาน เดินทางไปตาง

จังหวัดได จนใคร ๆ ก็ทักวาปาปกติดีแลว เสียคาใชจายนอยลงมาก 

เพราะไมตองมาโรงพยาบาลบอย ๆ

คุณปาคะแลวผิวพรรณท่ีดูไมเหมือนคนเปนโรคไตหละคะ

          ใชคะ มีคนทักปาบอยมากวาปาผิวพรรณไมเหมือนคนเปน

โรคไตท่ีได รับการฟอกเลือดเลย ผิวพรรณก็เปลงปล่ังข้ึนเยอะ คง

เพราะไดรับการฟอกทุกวันของเสียสะสมในรางกายนอยลงคะ

8
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IT Corner  By…นาย Hub

เที่ยวอยางเดียว กับ 

นายตะลอน . . .

9

มาทาํความสะอาดคยีบอรดกันเถอะมาทาํความสะอาดคยีบอรดกันเถอะ

         คิดวาหลาย ๆ คนนาจะพอรูกันแลววาเจาคียบอรดแสนรักท่ีเราสัมผัสอยู

ทุกวันน้ัน หากไมไดรับการทําความสะอาดเลยจะสะสมเช้ือโรคไวถึง 40 เทาของฝา
ชักโครกในหองนํ้าเสียอีกนะครับ ดังน้ันมาทําความสะอาดกันเถอะครับ บางคนอาจ

จะใชวิธีการปดฝุน ไลฝุนออก ดวย compressed air can (กระปองอัดลม) ก็ถือ
เปนวิธีท่ีดี แตอาจจะไมท่ัวถึง นาย Hub เลยขอนําเสนอวิธีการทําความสะอาดแบบ
ลงลึก เริ่มจาก

- ปดเคร่ืองคอมพิวเตอรของคุณกอน แลวทําการถอดปลั๊กคียบอรดออก หากระดาษหนังสือพิมพมาลอง

- ถายรูปคียบอรดของทานไว (เช่ือเถอะวาทานจําไมไดวาทุกปุมอยูที่ไหนบาง) 

- ทําการแงะปุมออกมา ของนาย Hub ใชไมบรรทัดงัดปุมออกมา ไมพัง ไมหัก ใชดีครับ จะใชไขควงหัวแบนก็ได หรือวากุญแจก็ไดนะ ลองดูจากปุมที่ไมคอยสําคัญ
กอนก็ได สักปุม (แงะไปเร่ือย ๆ สนุกนะ ฮา..)

- เมื่อแงะหมดแลว ทานจะไดพบกับภาพที่ตองรองวาอ้ี…..และนั่นคือเหตุผลที่เราควรทําความสะอาดอยางจริงจัง ใชมั้ย อุปกรณของเราก็มี ทิชชู คอตตอลบัท น้ํายา
สําหรับทําความสะอาดสําหรับคียบอรดหรืออุปกรณคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ (ซ่ึงถาไมมีก็ขอใชแอลกอฮอลลแทน อยางออนนะครับ กลัว คียบอรดพัง พวกที่ใชทํา

ความสะอาดรางกายก็ไดครับ)

- จัดการคว่ําและเขยาใหเศษผงออกมาจนหมดลงบนกระดาษหนังสือพิมพ และเร่ิมปฏิบัติการใชทิชชู หรือคอตตอลบัทเช็ดทําความสะอาดโดยรอบ (เปนงานที่ใชเวลา
หากทานไมไดแตะตองทําความสะอาดเลยมาตลอดหลายป) ใชคอตตอลบัทจุมแอลกอฮอลเช็ดอีกที ทําความสะอาดใหเกลี้ยงเกลา

- พอทําความสะอาดจนเปนที่พอใจแลวก็จัดการติดแปนตางๆ ลงไปท่ีตําแหนงเดิม ลองเคาะๆ วาใชการไดตามปกติ รอสักพักใหแอลกอฮอลลระเหยไปจนหมด

(ไมนานมาก จริง ๆ ติดแปนเสร็จก็ไดที่แลว) เสียบสาย USB แลวก็เปดเคร่ืองเลนไดตามปกติเลยครับ

บูชารอยพระพุทธบาทล้ําคา พลังแหงศรัทธาบนเทือกเขาสุวรรณบรรพต จ.สระบุรี

สวัสดีครับ ทริปน้ีผมจะพาเพื่อนๆ มาบูชารอยพระพุทธบาทลํ้าคาซ่ึงมีคุณลักษณะครบ 108 ประการท่ีวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จังหวัด

สระบุรี ซ่ึงเปนวัดเกาแกอีกแหงหน่ึง เปนพระอารามหลวงช้ันเอกพิเศษ ชนิดวรวิหาร สรางข้ึนในสมัยพระเจาทรงธรรม มีรอยปูชนียสถานท่ีสําคัญ คือ

รอยพระพุทธบาท ท่ีประทับไวบนแผนหิน เหนือไหลเขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี ลักษณะของรอยพระพุทธบาทคลายเทาคน ถือเปนพลังแหง

ศรัทธาของประชาชนท่ัวทุกภูมิภาคความเช่ือและวิธีการบูชา ตามคติของคนโบราณกลาวไววาหากไดมานมัสการรอยพระพุทธบาทนี้ครบถึง 7 ครั้ง จะได
ไปจุติในสรวงสวรรค แมแตในชาติภพน้ี อานิสงสผลบุญจะสงใหชีวิตมีความสําเร็จสมหวังในทุกประการ เราเขาไปบูชากันเลยครับ

ขอมูลการเดินทาง

          การเดินทางน้ันไมยากเลยครับ เดินทางจากตัวเมืองสระบุรี โดยใชเสนทาง สระบุรี-ลพบุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ตรงไปยัง อ.พระพุทธบาท     

วัดต้ังอยูทางซายมือเขา ไปอีกประมาณ 500 เมตร ทางเขาสะดวกสบาย ครับ สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี 0-3642-2768-9 โทรสาร 0-3642-4089

           ภายในวัดพระพุทธบาทสวยงามดวยศิลปกรรมประดับช้ันเย่ียมท่ีนาหลงใหล และมีประวัติศาสตรท่ี

นาศึกษาหาความรูเปนอยางมาก ตรงประตูทางเขามียักษเฝาประตู สวยงามนาดูชม บริเวณดานหนาวัดจัดเปน

อาคารเปดบริการอาหารเครื่องด่ืมมากมายหลายเมนู โดยเฉพาะของดีเมืองสระบุรี คือขนมกะหรี่ปบ มีอยูหลาย

ราน และกลุมของฝากอีกหลายชนิด กอนกลับเราสามารถแวะซ้ือหาเอาไปฝากทางบานกันไดสบายครบั

           รอยพระพุทธบาทต้ังอยูในบริเวณวัดพระพุทธบาทคนพบโดยพรานบุญในรัชสมัยสมเด็จพระเจา

ทรงธรรมพระมหากษัตริยผูปกครองกรุงศรีอยุธยาระหวางป พ.ศ. 2153 -2167 กวาง 21 น้ิว ยาว 60 ลึก 
11 น้ิว มีหลักฐานในพงศาวดารของไทยวา พระเถระจากอยุธยาไปนมัสการพระพุทธบาทบนยอดเขาสุมน
กูฏ และไดรับคําแนะนําจากพระเถระในลังกาวาในไทยเองก็มีรอยพระพุทธบาทอันแทจริงซ่ึงพระพุทธเจาได

ประทับประทานไวเชนกัน สมเด็จพระเจาทรงธรรมจึงมีพระดํารัสใหทําการคนหา จนพบในท่ีสุด

          นอกจากน้ันยังใกลกับสถานท่ีทองเท่ียวมากมาย เชน เสารองไหวัดสูง,นํ้าตกเจ็ดสาวนอย,อุโมงค

ตนไม, ไรองุนตาง ๆ, นํ้าตกมวกเหล็ก เชิญแวะเท่ียวกันตอใหสนุกไดเลยครับ

ขอมูลจาก : http://www.tplusonecafe.com/archives/252 



10

ร้ัวโรงพยาบาล
พิธีบวงสรวง สรางฐานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.09 นาที โดยไดรับเกียรติจาก 

คุณกรรณิการ  บุญญวนิช  นายแพทยวิทิต  อรรถเวชกุล ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม สโมสรโรตารีบานแพว และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

ตลอดจนแขกผูมีเกียรติและคณะเจาหนาท่ีโรงพยาบาลบานแพว เขารวมพิธีกันอยางพรอมเพรียง

           โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมสูการบริการท่ีเปนเลิศข้ึน เม่ือวันท่ี 14-15 สิงหาคม 2552  ณ โรงแรม 

Springfield Beach Resort  จ.ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงในครั้งน้ีหนวยงานสุขภาพดีและหนวยงานทันตกรรมเปนชุดแรกท่ีเขารวม กิจกรรม และหนวยงานอ่ืน ๆ 

ไดเขารวมโครงการน้ีอยางตอเน่ือง



ผูบริจาค      

ประจําเดือนกรกฎาคม 2552

ขอเชิญรวมบริจาคเงินสมทบทุน เพื่อซ้ือเครื่องฟอกไต จํานวน 6 เครื่อง

ไดท่ีโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) โทร. 034-419555

ผูบริจาค      

911

สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี

บริจาคเงินสด เพ่ือโครงการผาตัดขอเขา

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 1,300,000 บาท เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552

คุณสุมิน  คุณลอนดอน  พานธุวงค และครอบครัว

บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเตียง ICU และ เคร่ืองมือทางการแพทย
ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2552

คุณนรินทร คุณนิภาพรรณ อิ่มประเสริฐ และครอบครัว

บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนจัดซื้อเคร่ืองมือทางการแพทย

ใหแก โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
เปนจํานวนเงิน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน

1 สโมสรโรตารี กรุงเทพวิภาวดี 1,300,000.00
2 คุณนรินทร - คุณนิภาพรรณ  อ่ิมประสริฐ และครอบครัว 100,000.00
3 คุณสุมิน  คุณลอนดอน  พานธุวงค และครอบครัว 100,000.00
4 สโมสรโรตารี แหลมฉบัง 30,000.00
5 คุณสมพงษ  กิจประชา 20,000.00
6 นส.สรอยฟา  ชาวบานเกาะ 12,000.00
7 นส.สุภาวดี เหลืองขม้ิน 12,000.00
8 นางวิลาสินี  สังหทอง 10,000.00
9 นางเซียม  แซเฮง 10,000.00
10 นายอุดม  ครรชิตาวรกุล 10,000.00
11 รานทะเลพาริช 10,000.00
12 คุณวินัย - คุณประสิทธ์ิ - คุณบํารุง 10,000.00
13 คุณกิมล่ี  ทองวิไล 10,000.00
14 พญ.เสาวนีย  เกิดดอนแฝก 7,500.00
15 ครอบครัวคุณสังวาลย  เทศทองดี 6,000.00
16 คุณแมสงัด มังกรทอง และบุตร 5,000.00
17 ครอบครัวคุณสมจิตร  ศรวิชัย 5,000.00
18 คุณประนอม  ใจม่ัน 5,000.00
19 ครอบครัวคุณพอสวัสด์ิ  ทรงทองคํา 5,000.00
20 คุณนิพนธ  ลิมปนชัยพรกุล 4,000.00
21 นางสมศรี  เกตุแกว 3,900.00
22 นายชาญชัย  รัตนพงษโสภิต 3,000.00
23 นางยุพิน  สุขสาคร 2,000.00
24 คุณอรทัย พินิจวัฒนานนท 2,000.00
25 นายสังวาลย  สายศิริ 2,000.00
26 คุณสมจิต  ศรวิชัย 2,000.00
27 นายประดิษฐ  ศรีประเสริฐ 2,000.00
28 นายทัศนัย  ใจม่ัน 2,000.00
29 นางกัญญาภัค  รัศมี 1,000.00
30 คุณจํารัส  กํานิจอยู 1,000.00
31 นายสังวาลย  สายศิริ 1,000.00
32 นายกัน  เปนสมุทร 1,000.00
33 นางสุนีย  วิไลเลิศ 1,000.00
34 คุณทะ  เพชรคอง 500.00
35 นส.พยอม  วงศสวรรค 500.00
36 ชมรมผูสูงอายุ 300.00



ผูจัดทํา -งานขอมูลขาวสาร, ศนูยคอมพิวเตอร อนุเคราะหขอมูล-ทกุหนวยงานใน รพ.บานแพว   บรรณาธิการ/พิมพ-งานขอมูลขาวสาร, ศนูยคอมพิวเตอร

          สารคดี บทความ บทวิจารณ ความคิดเห็น และขอเขียนตาง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเขียน โรงพยาบาลบานแพว 

(องคการมหาชน) ไมจําเปนตองเห็นดวย หรือรวมรับผิดชอบไมวากรณีใด

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส... “ชายไทยผูเสียสละ”

ทาํนายทายทัก : คลายเครียดตามราศีเกิด
กรกฎาคม ส่ิงท่ีทําใหเครียดท่ีสุดก็คือ เรื่องการเดินทาง หรือตองอยู

ทามกลางผูคนมากมาย เพราะเปนคนเหน่ือยงาย แถมถาเหน่ือยใจย่ิง

แยใหญ การผอนคลายนาจะเปนการไดเลนกับสัตวเล้ียง ปลูกตนไม

หรือไมก็หลับยาว

สิงหาคม เรื่องท่ีทําใหเครียดมากท่ีสุดก็คือ ความพายแพหรือลมเหลว

เพราะมีความเชื่อม่ันในตัวเองสูง ไมชอบแพใครแมแตเรื่องเล็ก ๆ นอย

ๆ วิธีผอนคลาย คือการไดดูหนัง ฟงเพลง ชอปปง ของใชทุกอยางตอง

ดูดีมีระดับ แคน้ันก็ทําใหหายเครียดไปเยอะแลว

กันยายน การไดนอนเกลือกกลิ้งอยูกับคนรัก เปนการผอนคลายท่ีมี

ความสุขแลว

ตุลาคม ส่ิงท่ีทําใหเครียดได ก็คือความเหงา อางวางเดียวดาย แคได

วุนวายกับเส้ือผา แตงหนา ทําผม แบบโนนแบบนี้ ก็เปนการผอนคลาย

แลว

พฤศจิกายน เปนคนท่ีเกิดอาการเครียดไดบอยเหมือนกัน โดยเฉพาะ

เรื่องความรักจะหนักท่ีสุด การผอนคลาย นาจะเปนการอานหนังสือ

นิยายรกั กุกก๊ิก ก็ชวยไดเหมือนกัน

ธันวาคม ส่ิงท่ีทําใหเครียดก็คือ การท่ีตองทนอยูกันอะไรนาน ๆ เพราะ

เปนคนไมชอบอยูน่ิง ออกแนวไฮเปอรหนอย ๆ การผอนคลาย คือการ

ไดไปเท่ียวในท่ีตาง ๆ ไมก็อานหนังสือแบบไมจํากัดแนว ก็ชวยใหสมอง

ปลอดโปรงได

มกราคม เปนคนท่ีเห็นทุกส่ิงในชีวิตเปนเรื่องจริงจัง ทําใหความเครียดสะสม

มากไปหนอย ควรหาเวลาไปรีแลกซดวยการเลนกีฬาโปรดดูบาง หรือถาไมวาง

จริง ๆ การอาบนํ้าดวยครีมสมุนไพรก็พอจะชวยใหเธอผอนคลายไดเหมือนกัน

กุมภาพันธ เปนคนท่ีเครียดไดงายมาก ๆ ถึงจะไมโวยวาย แตก็เก็บความโกรธ

ไว การผอนคลายท่ีเหมาะคือ การไดอยูคนเดียวเงียบ ๆ หรือทํากิจกรรมสวนตัว

หรือไมก็เลน อินเทอรเน็ต ทองโลกกวาง

มีนาคม เปนคนท่ีออนไหว และชอบยกหัวใจใหอยูในกํามือของคนอื่น การคาด

หวังมากเกินไปอาจทําใหเสียจิต คิดแลวก็เครียด การผอนคลาย ควรเปนการ

เลนดนตรี หรือไมก็วาดภาพ แตถามีเวลาส้ัน ๆ ก็แคเอาตัวลงไปจุมในนํ้าเย็น ๆ

เทาน้ีก็ช่ืนใจแลว

เมษายน เปนคนท่ีมีสมาธิในการทํางานมาก จนบางครั้งลืมขยับเขย้ือนรางกาย

ทําใหอาการเมื่อยเขาครอบงํา วิธีผอนคลายคือ การไดออกแรงมาก ๆ กับกีฬา

ผาดโผน หรือไปเลนเครื่องเลนเส่ียงตายในสวนสนุก จะทําใหสมองโลงข้ึน

พฤษภาคม เปนคนท่ีมีสารเครียดอยูในรางกายพอสมควรรูจักเอาใจเขามาใสใจ

เราบาง วิธีผอนคลายคือการไดเดินดูของสวย ๆ งาม ๆ ก็ทําใหผอนคลายแลว

มิถุนายน เปนคนชอบพบปะผูคน ดังน้ันถารูสึกเครียด ไมวาจะเปนเรื่องอะไร

สังสรรค กับเพ่ือนนาจะเปนวิธีผอนคลายท่ีดีท่ีสุด หรือไมก็เดินช็อปปงเดินดู

ของสวย ๆ งาม ๆ

ชายอเมริกาตะโกนวา

"เพ่ือคนอเมรกิาในเครื่องบินน้ี" 
แลวก็กระโดดลงไป

ชายญีปุ่นเห็นดังน้ันจึงตะโกนข้ึนวา

"เพ่ือช่ือเสียงของประเทศชาติ" 
แลวก็กระโดดลงไป

ทีน้ีชายไทยกับพมา ยืนท่ีหนาประตูเครื่องบิน..ตัดสินใจวาใครจะกระโดดลงไป

ชายไทยจึงตะโกนวา

"เพ่ือพระนเรศวร...และแกแคนใหชาวบาน บางระจัน" 
จากนั้นชายไทยจึงถีบชายพมาตกเครื่องบินไป 555

เครื่องบินลําหน่ึง แลนบนอากาศอยูดี ก็มีเสียงประกาศวา.. "ทานผูโดยสารทุกทาน...ขณะน้ีเครื่องบินของเรานํ้าหนักเกิน...ซ่ึงจําเปนตองมีคน 3 คน
กระโดดลงไปคะ" ในเครื่องบินสํารวจดูแลววา มีแตผูหญิงทองและเด็กท้ังน้ัน มีผูชายเพียงแค 4 คนเทาน้ัน เปนคน อเมริกา,ญี่ปุน,พมา,และ ไทย


