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สานใจ 2

        สวัสดีทุกท่านคะ่ ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้ว ขอให้ทุกท่านรักษา

สุขภาพด้วย ระวังจะไม่สบาย เป็นห่วงทุกคนนะคะ ฉบบันี้ ขอนําเสนอ

กับเรือ่งราวดี ๆ เก่ียวกบัการใช้ยาใหไ้ด้ผลอย่างดี การรับประทานยา

เป็นเรือ่งละเอียดนะคะ เพราะปริมาณของยามผีลต่อการรักษาอย่าง

มาก จึงขอให้ทําความเข้าใจก่อนรบัประทาน หลายเดือนกอ่นสานใจ

เคยได้นําเสนอเก่ียวกบัเรือ่งของวัณโรคมาบ้างแล้ว ในฉบับนี้ ได้นํา

ข้อมูลของโรคมาให้ทุกท่านไดท้ราบเพิ่มเติม ซึ่งโรงพยาบาลบ้านแพว้   

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทําการรักษาอยู่  ตอนนี้มีนโยบายของรฐับาลได้จัด

มีโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เพื่อเป็นการรองรับกับจํานวน

ประชากรของประเทศไทย  ท่ีมีถึง 63 ล้านคน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

ได้มีโครงการดี ๆ มาให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนรว่มกัน เพื่อเปน็  

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพ  เอาเป็นว่า ขอให้ทกุท่านได้

เพลิดเพลินกับบทความต่าง ๆ กันไดเ้ลย ชอบไม่ชอบอย่างไรก็ติชมกัน

ได้เลยนะคะ เพื่อจะได้ปรับปรุงและพัฒนากันตอ่ไป



สานใจ 3

Pharmacy  Room โดย...เภสัชกรหญิงลิ้นจี่  อุ่นเมือง

        ผูจ้ัดการฝ่ายเภสัชกรรมการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ

        การใช้ยาให้มีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต้องใช้อย่างถูกต้อง อย่างน้อย 4 ต้อง คือ ถูกโรค ถูกขนาด ถกูคน และถูกวิธี  บทความนี้จะขอ

กล่าวถึงการใช้ยาอย่างถูกขนาดนะคะเพราะการได้ใชย้าเกินขนาดก็จะทําใหเ้กิดอันตรายกับผู้ใช้ได้ ส่วนการใช้นอ้ยกว่าขนาดที่กําหนดก็จะทําให้

ไม่หายจากโรค

       สําหรับยาน้ํา ขนาดในการรับประทานมักระบเุป็น ชอ้นชา ช้อนโตะ๊ ซึ่งก็มักจะไม่ใชช่้อนที่ใช้ชงกาแฟ หรอืช้อนกินข้าว 1 ช้อนชา จะมีปรมิาณเท่ากับ 

5 ซีซี หรือ 5 มล. ส่วนช้อนโต๊ะจะเทา่กับ 15 ซีซี หรือ 3 ชอ้นชานั่นเอง  ทีนี้ถ้าจะให้สะดวกในการตวงก็ใชช้้อนชาหรอืชอ้นกินยาท่ีมากับยา เดีย๋วนี ้ยาบาง

ชนิดจะทําแก้วตวงยามาพรอ้มกับขวดยาเลยซึ่งก็จะยิ่งสะดวกในการตวงยาและป้อนยามากขึ้น ทนีี้ถ้าคุณหมอ ให้กินครั้งละ ครึ่งช้อนชา,2/3 ช้อนชา,3/4  

ช้อนชา จะทําอย่างไรดี ประการแรกก็คงต้องกะประมาณจากชอ้นตวง แต่ถ้าจะให้สะดวกและถูกต้องแม่นยําขึ้นก็คงต้องใชห้ลอดฉีดยาในการตวงโดยมี

รายละเอยีด ดังนี้ 2/3 ช้อนชา = 3.4 ซีซี , ¾ ช้อนชา = 3.8 ,1/4 ช้อนชา = 1.25 ซีซี  ก่อนจะตวงก็กรณุาดกูารแบ่งสัดส่วนของหลอดฉีดยาท่ีจะใช้ให้ดี

ก่อนนะคะเพราะขนาดของหลอดที่ต่างกันก็ให้ความละเอียดทีต่่างกันด้วยเป็นเรือ่งที่ละเลยไม่ได้จริง ๆ ใช่ไหมคะ อย่าลืมนะคะ “ปลอดภัยไวก้่อน”

สําหรับยาเม็ดคงเป็นเรือ่งง่ายพอสมควรในการรับประทานให้ถูกขนาด    

ที่สําคัญคือ อ่านฉลากยาให้เข้าใจชัดเจนทุกครั้งว่าตอ้งกินครั้งละกี่เม็ด ยาเม็ดส่วน

ใหญ่คุณหมอจะให้กินครั้งละ 1 เม็ด แต่บางโรคบางอาการและสําหรับยาบางอย่าง

อาจจะต้องกินมากกว่า 1 เม็ด ก็ไม่ตอ้งตกใจ ถ้าสงสัยก็ให้ถามคุณหมอหรือเภสัชกร

เพื่อขอความกระจ่างได้ ที่สําคัญกรณทีี่คุณหมอให้กินมากกว่า 1 เม็ดอย่าไปกินเพียง  

1 เม็ดก็แล้วกัน เพราะว่าโรคที่กําลังรักษาอยู่คงไม่หายหรือไมก่็หายช้า

       ทีนี้ก็มาถึงเรือ่งยากกันบ้าง คณุหมอท่านส่ังให้กิน ครึ่งเม็ดบ้าง เศษหนึ่งส่วนสี่เม็ด

บ้าง เศษสามส่วนส่ีบ้าง คราวนี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการแบ่งยากันละ แล้วจะมวีิธีแบ่งอย่างไร

1. กรณยีามีเส้นแบ่งตรงกลางให้หงายเม็ดยาด้านทีม่ีเส้นแบ่งขึ้นด้านบน จับ

ปลายท้ังสองข้างของเม็ดยาโดยให้เส้นแบ่งอยู่ตรงกลางระหว่างนิ้วทั้งสองแล้ว

ออกแรงหักโดยดันขึ้นด้านบน กรณยีาเม็ดที่ไม่มีเส้นแบ่งเมด็และไม่ได้เป็นยา

เม็ดเคลือบ สามารถหักโดยวิธีนี้เช่นกันโดยให้แน่ใจว่าออกแรงกดที่ปลายท้ังสอง

ข้างของเม็ดยาพร้อม ๆ และเท่า ๆ กนั

3. ห้ามใช้มีดในการแบ่งเด็ดขาดเพราะส่วนใหญย่าท่ีแบ่งโดยใช้มีดจะได้ยาสองส่วนท่ีขนาดไม่เท่ากัน หรือบางทียาอาจกระเด็นหายไปได้ อันเนื่องมาจาก

การแตกกดกระแทก

2. กรณยีาเม็ดเคลือบฟิล์ม และไม่มีเส้นแบ่งคงจะต้องใช้เครือ่งแบ่งยา หรอือาจใช้กรรไกรคม ๆ ตดั



เลือกนมสูตรต่อเนื่อง หรือนมพร้อมดื่มให้เด็กอย่างไร?

        ควรเลือกนมที่ไม่ผสมน้ําตาลให้เด็ก หรือนมรสจืดจากที่ระบุข้างกล่องนมว่าเป็นนมรสจืด 

หรือนมสด เพราะจุดมุ่งหมายที่ให้เด็กดื่มนม เพื่อต้องการให้เด็กได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์

ต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย นมจืดทําให้เด็กได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์เต็มส่วน หากเลือก

นมพร้อมดื่มรสหวานเราจะได้เนื้อนมไม่เต็มกล่อง เพราะเป็นน้ําตาล ร้อยละ 4 – 6 เช่น ในขนาด

บรรจุ 200 มิลลิลิตร จะมีน้ําตาลประมาณ 8 – 12 กรัม (หรือ 1.5 – 2.5 ช้อนชา) หากเด็กดื่มนม

วันละ 3 กล่อง จะได้รับน้ําตาลประมาณ 24 – 36 กรัม เมื่อรวมกับน้ําตาลจากอาหารอื่น ๆ จะทํา

ให้เด็กได้รับปริมาณน้ําตาลที่มากเกินควร ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และเกิดโรคฟันผุ 

นมหวานเป็นน้้าไม่ติดฟันท้าไมท้าให้ฟันผุ?
      นมหวานแม้จะเป็นน้ําแต่ก็มีน้ําตาลผสมอยู่ และมักเป็นน้ําตาลชนิด “ซูโครส” ที่มีคุณสมบัติ

ทําให้ฟันผุได้ง่าย ประกอบกับวิธีการดื่มนมของเด็ก มีส่วนเพิ่มการผุยิ่งขึ้น โดยเด็กส่วนใหญ่

เริ่มต้นดื่มนมหวาน จากการดูดขวดนมเด็กบางคนดูดนมบ่อยครั้งมาก และมักหลับคาขวดนม จึง

ทําให้ฟันแช่ในน้ํานมนาน ๆ หรือบ่อย ๆ การดื่มนมท่ีไม่ถูกต้องจึงเป็นสาเหตุทําให้เด็กมีฟันผุ

บริเวณฟันหน้าบนทีละหลายซี่ โดยมีการผุทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การผุลักษณะนี้มักพบในช่วง

อายุ 1 – 2 ปี

สานใจ 4

โดย...ทันตแพทย์หญงิศรินยา  หาญธรีาศักดิ์

              ผูจ้ัดการศูนย์ทันตกรรม

      เอนไซม์เป็นโปรตีนที่มีขนาดเล็ก สามารถซึมผ่านร่างกายเข้าไปทําลายสารโมเลกุลขนาดใหญ่

ที่เหลือตกค้างจากการย่อยของระบบการย่อยของคนตามอวัยวะต่าง ๆ ให้มีขนาดเล็กลงและถูก

ขับถ่ายออกจากร่างกายทางไตและผิวหนัง เอนไซม์ที่ใช้ในการบําบัดจะเข้าไปช่วยการทํางานของ

เอนไซม์ท่ีมีอยู่แล้วในร่างกายให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น

      เอนไซม์ที่นํามาใช้จะผลิตจากสัตว์และพืช เอนไซม์ที่ได้จากสัตว์ เช่น น้ําย่อยจากตับ 

(Pancreatic enzyme) ย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เอนไซม์ที่ทําจากพืชมีความ

หลากหลายมากกว่าและบางชนิดมนุษย์สร้างเองไม่ได้และสามารถย่อยได้ทั้ง แป้ง ไขมัน โปรตีน 

เช่น ปาเปอีน จากยางมะละกอ โบรบีเลนจากสับปะรดซึ่งจะย่อยโปรตีน

             เมื่อไหร่ที่คนเราจําเป็นต้องใช้เอนไซม์ตามธรรมชาติไม่ปกติ จําเป็นต้องได้รับเอนไซม์เสริมเพื่อช่วยการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติ ในอาหาร

ธรรมชาติท่ีสดไม่ผ่านการแปรรูปจะมีเอนไซม์อยู่มากมายหลายชนิด แต่ถ้าอาหารนั้นผ่านความร้อนในกระบวนการปรุงอาหาร เอนไซม์เหล่านั้นก็ จะ

สูญเสียไป ซึ่งความรู้เรื่องเอนไซม์ต่าง ๆ ที่มากขึ้นอาจทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในกระบวนการผลิตอาหารของมนุษย์ สําหรับอาหารแปร

รูปต่าง ๆ ที่มีขายในท้องตลาดเป็นอาหารที่ไม่มีเอนไซม์ที่จําเป็นต่อร่างกายหลงเหลืออยู่

       ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น cystic – fibrosis เกิดจากความบกพร่องของเอนไซม์ อาการภูมิแพ้ การแพ้อาหาร การไวต่อสารเคมี

บางชนิด อาการต่าง ๆ เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องทางพันธุกรรมต่อการผลิตเอนไซม์ในคนปกติ การได้รับเอนไซม์เสริมเพื่อช่วยในการย่อย

อาหารจึงจําเป็นสําหรับคนเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการย่อยอาหารที่สมบูรณ์ไม่เหลือส่ิงตกค้างในร่างกาย ช่วยทําความสะอาดของเสียในเลือด

เอนไซม์บ้าบัด
โดย...คุณกัญญา ดําคลองตัน

หัวหน้างานผู้ป่วยในสามัญหญิง 



สานใจ 5

 นายแพทย์แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์

อายุรแพทย์โรคปอด                                                 

วัณโรคคืออะไร

        วัณโรค คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อ ซึ่งทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรงัในปอด

และอวยัวะส่วนอื่นๆของร่างกาย โรคนี้เกิดจากเชื้อโรค คอื เชือ้มัยโคแบคทีเรียม     

ทิวเบอร์คูโลซีส (Mycobacterium tuberculosis) ซึ่งเมื่อ

เกิดขึ้นทําให้มีการทําลายเนื้อปอดเกิดเป็นหนอง (Caseation) ขึ้น

ท้าไมเราต้องให้ความส้าคัญกับวัณโรค

        ในปี พ.ศ.2536 องค์การอนามัยโรคไดป้ระกาศว่าวณัโรคอยู่ในภาวะฉกุเฉินสุขภาพ                             

ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบการระบาดของวัณโรคควบคู่กบัการระบาดของโรคเอดส์ รวมทั้งการ                  

ควบคุมโรคที่ไม่ดีพอทําให้กลับมีการแพร่กระจายของวณัโรคทั่วโลกอกีครัง้ หลังจากท่ีเคยสงบ                                  

ลงไปในระยะหนึ่ง ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มประเทศที่มีความชกุชุมของวณัโรคสูงติด 

1 ใน 20 ประเทศทัว่โลก

วัคซีน BCG ท่ีเราฉีดมาต้ังแต่เด็กป้องกันการเกิดวัณโรคไม่ได้หรือ

       วัคซีน BCG มีผลเพียงป้องกันวัณโรคชนิดร้ายแรงได้ในเด็ก แต่ไม่สามารถป้องกันโรค     

ในผู้ใหญ่และเกือบไม่มผีลในการลดแหล่งแพร่เชือ้วณัโรคซึ่งอยู่ในผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่

ภาพ x-ray ปอด ผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคปอด

วัณโรคติดต่อได้อย่างไร

          วัณโรคแพร่สู่บุคคลข้างเคียงได้โดยเชื้อวัณโรคตดิมากับละอองฝอย ซึ่งเกิดจากการไอของผู้ป่วย 

ฝอยละอองที่มีขนาดเล็กกว่า10 ไมครอน    จะแขวนลอยในอากาศและอาจถูกสูดหายใจเข้าไปสู่หลอดลม

ส่วนปลาย ฝอยละอองขนาดใหญ่จะตกลงสู่พื้นดิน เชื้อวัณโรคในละอองฝอยถูกทําลายได้ด้วยแสงแดดหรือ

แสงอุลตราไวโอเลต

เม่ือไรเราจึงสงสยัว่าผู้ป่วยน่าจะเป็นวัณโรคปอด

          อาการที่น่าสงสัยว่าผู้ป่วยอาจเป็นวัณโรคปอดคืออาการไอเรือ้รัง โดยเฉพาะผูป้่วยท่ีไอเรื้อรังนานเกิน 3 สัปดาห์ขึ้นไป หรอืไอเป็นเลือด            

น้ําหนักลด ผอมลงโดยไม่ทราบสาเหตุ มีไข้เรื้อรังร่วมกับมอีาการเหง่ือออกตอนกลางคืน อย่างไรกต็ามอาการแสดงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถ                

ระบุได้เฉพาะเจาะจงกับการเป็นวณัโรค

ลักษณะการท้าลายเนื้อปอดจากวัณโรค

ท้าให้เกิดเป็นหนอง(Caseation)

ท่านท่ีมีอาการไอเรื้อรังจะมารับการตรวจบริการท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้อย่างไร

           ขณะนีท้างโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ให้บริการผู้ป่วยท่ีมอีาการไอเรือ้รังเกิน 2 สัปดาห์ โดยอายุรแพทย์โรคปอดและอายุรแพทย์

ทั่วไปพรอ้มทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ ผู้ป่วยจะได้รบัการคดักรองอย่างรวดเร็วจากพยาบาลและได้รับการตรวจ x-ray เพื่อชว่ยในการ

วินิจฉัยโรคในวันเวลาราชการทุกวัน นอกจากนี้ในวันพฤหัสบดี ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วเปิดคลีนิคโรคปอดเป็นการบริการให้การวินิจฉัย

และจ่ายยาแบบเบ็ดเสร็จ ( one stop service)

เรื่องราวน่ารู้เก่ียวกับวัณโรคปอด...



สานใจ 6

ไชโย !
ต้าบลมีโรงพยาบาลแล้ว

       ระบบบรกิารสุขภาพของประเทศไทยมีววิัฒนาการแบบก้าวไปข้างหน้า 

ถึงแม้จะไม่ใช่ก้าวกระโดดแต่ก็ไมเ่ชื่องช้าจนเกินไป ประชาชนที่อยู่ในวัย

กลางคนคงจําได้ว่าสมัยท่ียังเป็นเด็ก ๆ อยู่นั้น แต่ละอําเภอมีสถานพยาบาลที่

เรียกว่า สุขศาลา หรือสถานีอนามัย มีสาธารณสุขอําเภอ ซึ่งอาจจะเป็นแพทย์

หรือไมก่็ได้ทําหน้าท่ีเปน็หัวหน้าสถานี ส่วนตําบลและหมู่บ้านนั้น ระบบบรกิาร

สุขภาพยังไปไม่ถึงแต่ความเดือดร้อนยังไม่รุนแรงมาก เพราะประชากรใน

ท้องถ่ินยังมีจํานวนนอ้ย

       แต่ขณะนี้ประชากรของประเทศไทยมีถึง 63 ล้านคน แล้วยังมีเพื่อน

บ้านตามชายแดนทั้งซีกตะวันออกและตะวันตกเข้ามาทํามาหากินในบ้านเราอีก

หลายล้านคน ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาทํางานหรือท่องเที่ยวอีกนบัล้านคน ทุกคนมี

ความต้องการบริการสุขภาพทั้งส้ิน ในระดับตําบลและหมู่บ้านก็มีประชากร

เพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก ข้อมูลข่าวสารที่แพร่กระจายทําให้ผู้คนในท้องถ่ิน

รับทราบและเข้าใจในบริการสุขภาพแผนปัจจุบันซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับสิทธิ

เสรีภาพอันพึงมีพึงได้ตามรฐัธรรมนญูใหม่แล้ว กเ็ป็นเรื่องธรรมดาและ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้าว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามตําบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ  

เริ่มส่งเสียงเรียกร้องให้ทางการจัดตั้งโรงพยาบาลประจําตําบลให้

        โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งนายแพทย์จะนําไปสู่ความฝันที่เป็นจริงใน   

ชั่วคนนี้ แต่ในระยะแรก ๆ โรงพยาบาลประจําตําบลอาจต้องใช้พยาบาล      

เวชปฏิบัติเปน็หลัก

     นโยบายของรัฐบาลที่จัดให้มีโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบล (รพ.สต.) เป็นยทุธศาสตร์ที่น่าสนใจ เพราะถ้าจัดให้มีโรงพยาบาล

ระดบัปฐมภูมิแบบเดียวกับโรงพยาบาลชุมชน (โรงพยาบาลอําเภอ) แล้ว 

คงไม่สามารถทําได้เร็วนัก เหตุเพราะต้องการบุคลากรสายสุขภาพ

แบบสหวิชาชีพจํานวนมากจนคาดว่าไม่น่าจะบรรลุเป้าหมาย แต่ถ้า

มุ่งเน้นการสร้างแทนการซ่อมสุขภาพแล้ว สามารถเชิญบุคลากรใน

ท้องถ่ินมารว่มมอืรว่มใจสร้างชุมชนทีม่ีคุณภาพ ไม่ขี้โรค ซึ่งถ้าหากมีการ

สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมและมีบรรยากาศแข่งขันแล้ว เราอาจจะได้เห็น

ตําบลที่ปลอดโรคจนเป็นต้นแบบของชุมชนสร้างเสริมสุขภาพที่ใคร ๆ ก็

ทึ่งและอยากเอาอย่าง

    ทั้งหลายท้ังปวงนี้ เราพอจะมองเป้าหมายได้ภายในหนึ่งทศวรรษ

    ณ จุดนี้ ขอแสดงความยนิดีแด่พีน่้องชาวไทยที่อยู่ในชุมชนระดับ

ตําบลว่า : ไชโย ! เรามีโรงพยาบาลแล้ว

ขอขอบคณุข้อมูล : จากสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ



สานใจ 7

มารู้จักการบ้าบัดทดแทนไตดว้ยการล้างไตทางช่องท้องกันเถอะ

       การล้างไตทางช่องท้องเป็นการบําบัดทดแทนไตอย่างหนึ่งเหมือนกับการฟอกเลือดด้วย

เคร่ืองไตเทียม แต่ของเสียจากโรคไตวายจะได้รับการฟอกตลอดเวลา ต่างจากการฟอกเลือด

ด้วยเครื่องไตเทียมท่ีของเสียจะถูกฟอกเพียงสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ทําให้ผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง

มีของเสียคั่งน้อยกว่าและสามารถรับประทานอาหารและน้ําได้มากกว่าผู้ป่วยฟอกเลือดด้วย

เคร่ืองไตเทียม เมื่อผู้ป่วยและญาติตัดสินใจล้างไตทางหน้าท้อง ผู้ป่วยจะได้รับการผ่าตัดวางสาย

ล้างไตทางหน้าท้องโดยการฉีดยาชาเฉพาะท่ี หลังจากวางสายล้างช่องท้องแล้วผู้ป่วยจะได้พัก

ท้องเพื่อรอให้แผลสมานดี ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 10-14 วัน ในระหว่างนี้ถ้าผู้ป่วยมีของ

เสียมากหรือมีภาวะน้ําเกินในร่างกายอาจจําเป็นต้องได้รับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียมก่อน 

หลังจากนั้นผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยจะได้รับการฝึกสอนการเปลี่ยนน้ํายาล้างช่องท้องจาก

พยาบาล ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ก่อนท่ีผู้ป่วยจะเร่ิมเปลี่ยนน้ํายาเองที่บ้าน

ผู้ป่วยจะได้รับการเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินความพร้อมและปรับปรุงสถานท่ีในการเปลี่ยนน้ํายา 

หลังจากนั้นผู้ป่วยจะต้องมาตรวจตามนัดทุก 1-2 สัปดาห์ในช่วงแรกและทุก 1-2 เดือนเมื่อ

อาการคงท่ี ผู้ป่วยจะได้รับการจัดส่งน้ํายาล้างไตทางช่องท้องถึงบ้านและได้รับยาฉีดกระตุ้นการ

สร้างเม็ดเลือดจากศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง ส่วนยาประจําของผู้ป่วย เช่น เบาหวาน ความดัน

โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยต้องไปรับจากโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพ ในกรณี

เจ็บป่วยฉุกเฉินท่ีเกี่ยวกับการล้างไตทางช่องท้อง ผู้ป่วยต้องกลับมารักษาท่ีศูนย์ล้างไตทาง   

ช่องท้อง ในกรณีเจ็บป่วยท่ีไม่เก่ียวกับการล้างไตทางช่องท้องผู้ป่วยต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ

ประกันสุขภาพ นอกจากนั้นผู้ป่วยท่ีแพทย์พิจารณาว่าเหมาะสมสําหรับการเปลี่ยนไตจะได้รับการ

ส่งต่อเพื่อได้รับการผ่าตัดซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะอยู่ในสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า



โดย...คุณจารี ศรพีารัตน์

รองผู้อํานวยการด้านงานพัฒนาคุณภาพ (HA)

ตามรอย.....เข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ปี 2552 สู่ปี 2553

BYE BYE FAT
โดย...คุณสุวีณา ธนพันธ์คง เจ้าหน้าที่สุขศึกษา

สานใจ 8

“นานทีปีหน  จะได้ออกก้าลังกาย”

 .....นี่คือค้าพูดของผู้ประกันตนที่เราได้ฟังแล้วรู้สึกว่าโครงการนี้มีประโยชน์มาก......

        วันที่ 13–14 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมาฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและงานหลักประกันสุขภาพ

ร่วมกันจัดทําและดําเนินการ โครงการผู้ประกันตนสขุภาพดีร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 2552             

ในผู้ประกันตนจํานวน 81 ท่าน ณ เคียงทะเลรีสอรท์ จังหวัดระยอง 

        โดยในกิจกรรมโครงการนี้ไดร้ับความรว่มมือจากผู้ประกันตนทุกทา่นเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น 

กิจกรรมเข้า ฐานทั้ง 5 ฐานของเรา  คือ ฐานไขมันจ๋า....ฉนัลาก่อน , ฐานใครใหญ่รอดยาก , ฐานตามใจ

ปากลําบากกาย , ฐานพิชิตเป้าเพื่อลดอ้วน , ฐานแต่งแตม้เติมสี และกิจกรรมอื่น ๆ อกีมากมาย  การทํา

กิจกรรมครั้งนี้ถอืว่าเป็นส่ิงท่ีได้ประโยชน์ตอ่ผู้ประกนัตนเป็นอย่างมาก 

       นอกจากจะได้รับความรูแ้ล้วยงัได้ออกกําลังกาย ซึ่งถือว่าการออกกําลังกายเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีจะ

สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมในผู้ประกันตนได้ เราเชือ่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งท่ี

สามารถทําให้ผู้ประกันตนได้เห็นความสําคัญของการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

Competency & การพัฒนาศักยภาพคน

ปัจจุบันเรามักได้ยินคําว่า Competency อยู่บ่อยครั้ง และมีหลายคน

หงุดหงิดใจ ว่ามันคืออะไร ทําอย่างไร และมีประโยชนอ์ะไร ? 

        Competency มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ KSA อันประกอบด้วย 

หนึ่ง คือความรู้ (Knowledge) สองคือ ทักษะ (Skill) และสามคือ     

คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes)

 รูปแสดง KSA’s องค์ประกอบของ Competency

ความรู้ (Knowledge)
คุณลักษณะ

ส่วนบุคคล(Attributes)
ทักษะ (Skill)

จากรูป สรุปความหมายของ Competency ได้คือ“ความสามารถ 

หรือศักยภาพของบุคคล ซึ่งจะส่งผลต่อผลลัพธ์และโอกาสในการประสบ

ความสําเร็จในงานที่ทําโดยคนที่มี Competency เหมาะสมกับลักษณะ

งานนั้นๆ มากกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้สูงกว่าคนที่มี 

Competency น้อย”

         สําหรับลักษณะงานที่แตกต่างกันก็จะมี Competency ที่แตกต่าง

กันไปด้วย ส่วนประเภทของ Competency จําแนกเป็น 3 ประเภท

         1.Core Competency : ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนใน

หน่วยงาน ที่ส่งเสริมให้หน่วยงานประสบความสําเร็จ เช่น บริษัทออกแบบ 

ต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นพนักงานส่วนใหญ่ก็จะต้องมี

แนวคิดที่แตกต่างจากคนอื่น มีความคิดสร้างสรรค์สูง หรือคิดนอกกรอบ 

หรือผู้ที่ทําหน้าที่ตรวจสอบ จะต้องเป็นคนที่มีความละเอียด รอบคอบสูง 

และมักจะมีความสามารถในการหาจุดบกพร่องได้ดี เป็นต้น

         2.Job Competency : ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคนที่

ส่งผลทําให้บุคคลนั้นประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

         3.Personal Competency : ความรู้ ทักษะ ความสามารถของคน

ที่สามารถทําอะไรได้พิเศษกว่าบุคคลทั่วไป เช่น ผู้ที่มีความสามารถในการ

เดาะลูกฟุตบอลนานที่สุดในโลก หรือคนที่มีความอดทนในการทําอะไรได้

นานๆ กว่าบุคคลอื่น เป็นต้น

         “Competency นั้นมาจากไหน ท้าอย่างไร เราจึ งมี 

Competency ที่เหมาะสมกับการท้างาน” Competency เกิดจากการ

เรียนรู้ การฝึกฝน การทดลองปฏิบัติจนเกิดความชํานาญและการมี

ประสบการณ์ หรืออาจเกิดจากพรสวรรค์ แต่ก็มีน้อยมาก



...เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

 3G ช่วยให้ชีวิตประจําวันสะดวกสบายและคล่องตัวขึ้น โดย โทรศัพท์เคล่ือนที่เปรียบเสมือน

คอมพิวเตอร์แบบพกพา, วิทยุส่วนตัว และแม้แต่กล้องถ่ายรูป ผู้ใช้สามารถเช็คข้อมูลใน account ส่วนตัว 

เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ เช่น self-care (ตรวจสอบค่าใช้บริการ), แก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

และ ใช้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น ข่าวเกาะติดสถานการณ์, ข่าวบันเทิง, ข้อมูลด้านการเงิน,ข้อมูลการท่องเที่ยว 

และ ตารางนัดหมายส่วนตัว คุณสมบัติหลักของ 3G คือ มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของ 3G ตลอดเวลา

ที่เราเปิดเครื่องโทรศัพท์ (always on) นั่นคือไม่จําเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้าเครือข่าย และ log-in ทุก

ครั้งเพื่อใช้บริการรับส่งข้อมูล ซึ่งการเสียค่าบริการแบบนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายเท่านั้น 

โดยจะต่ างจากระบบทั่ ว ไป ที่ จะ เ สียค่ าบริการตั้ งแต่ เ ร า ล็อกอิน เข้ า ในระบบเครือข่ ายอุปกรณ์

ส่ือสาร

IT Corner 

เทคโนโลยี 3G คืออะไร

ในแง่ของขีดความสามารถและคุณภาพสําหรับเสียงและข้อมูล อุปกรณ์ 3G จะอยู่ในรูปของ เครื่องมือ

ส่ือสารมัลติมีเดียแบบพกพา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรับ-ส่งภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา อุปกรณ์

การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสาน การนําเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น 

PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

เทคโนโลยี 3G น่าสนใจอย่างไร :

ข้อมูลจาก : arip (http://www.mindphp.com)

By .. นาย Hub

การส่ือสารในยุคแรกเป็นแบบอนาล็อก ส่วนยุคที่สองเป็นแบบดิจิตอลซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน 

สําหรับเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคที่สาม (3G) หรือ Third Generation นั้นเป็นการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีปัจจุบัน ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงขึ้น

วัดสุทธวิาตวราราม (วัดช่องลม)

วัดช่องลม หรือวัดสุทธิวาตวราราม นับเป็นวัดสําคัญคู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัด

สมุทรสาคร ที่มีอายุยั่งยืนมาเกือบ 200 ปี และนับว่าจะอยู่ยั่งยืนต่อไปอย่างไม่มีวันเส่ือมสลาย 

เป็นวัดที่พํานักของพระราชสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าอาวาสวัดช่องลม  

สมัยก่อนชาวบ้าน พากัน เรียกว่า "วัดท้ายบ้าน" เพราะเห็นเป็นวัดที่อยู่สุดหมู่บ้านจึงเรียก

เช่นนั้น เพื่อความเหมาะสมในเวลาต่อมาจึงพากันเรียก"วัดช่องลม" 

วัดช่องลมตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย มีทัศนียภาพธรรมชาติที่

สวยงาม มีลมทะเลตลอดทั้งวันในวิหารหลวงปู่แก้ว มีนกแอ่นทํารังอาศัย

อยู่นับพันตัว สามารถศึกษาพฤติกรรมของนกเหล่านี้ได้ และภายใน

บริเวณวัดยังมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่

หากหิวแวะไปบริเวณท่าน้ําหน้าวัด มีร้านอาหารทะเลและอาหารตามส่ัง เปิดบริการตั้งแต่ช่วงสายจนพลบค่ํา เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ปากอ่าวจึงมีผู้นิยม  

มาลอยอังคารกันมาก ท่าน้ําหน้าวัดมีเรือประมงเล็กสองลํามารอให้บริการเช่าออกไปลอยอังคาร ในราคา 800 บาท แถมเครื่องเซ่นไหว้ของจีนที่เรียกว่า     

ซาแซ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์สามอย่าง เช่น เนื้อหมู ไก่ เป็ด

การเดินทาง

ใช้ทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ) จากตัวเมืองมหาชัยไปทางสมุทรสาคร เลยสะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนไป ประมาณ

200 เมตร สังเกตซ้ายมือมีปั๊มน้ํามันเอสโซ่ ซึ่งเป็นปั๊มขนาดใหญ่ เล้ียวซ้ายผ่านปั๊มน้ํามันเข้าไปยังสุขาภิบาลท่าฉลอม ระยะทาง

ประมาณ 3 กิโลเมตร ก็จะถึงวัดช่องลม สานใจ 9

http://www.thaimobilecenter.com/spec/images_mobile.asp?id=2087
http://www.siamphone.com/catalog/apple/iphone_3g.htm


รั้วโรงพยาบาล
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            เมือ่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เวลา12:00 – 16.00 น. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้จัดการประชุมผู้บรหิาร  

องค์การมหาชน ครั้งท่ี 6 ขึ้น ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน)

 

       เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดนางนพมาศในวันลอยกระทง ซึ่งทางโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ดว้ย

       พิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า และ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) ตกลงดําเนินการหนว่ยบริการปฐมภูมิต้นแบบ เพื่อประโยชน์ต่อ

ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจะรว่มมือเพื่อให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน     

ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถว้นหน้า ให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ พ.ศ. 2545



ผู้บริจาคประจ้าเดือนตุลาคม 2552      

พระครูสาครธรรมสุนทร (เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว)

บรจิาคเงินสด เพื่อสร้างห้องพักผู้ป่วยพิเศษ จํานวน 2 ห้อง

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552

ล ำดับที่ นำมผู้บริจำค

1 พระครูสาครธรรมสุนทร (เจ้าอาวาสวัดเจ็ดริ้ว)
2 คุณม่วย  แซต่ั้ง
3 คุณเพียว - คุณมาลี  ล้ิมเลิศฤทธิเ์จริญ
4 คุณมาณพ  ชาญสุทธิกนก
5 คุณวิชิต  พจน์สุวรรณ
6 คุณแม่หงิม  เคี้ยวสมุทร
7 คุณจิริสนันท์  อภินันทกุลชัย
8 คุณสุรีย์  พจน์สวรรณและครอบครัว
9 คุณงิมตั่ง  แซ่เจีย
10 คุณมงคล  พูลเกษม
11 คุณประยูร - คุณบุญมา  รอดคลองตัน
12 คุณประยงค์  มรกฎจินดา
13 คุณ.ปราณี  ณ ป้อมเพชร
14 พ.อ.สถาพร  วัจนะรัตน์
15 คุณเซ็ง  สินธุ์เกษมสุข
16 คุณชูชีพ - นส.สายรุ้ง  ทองชิว
17 คุณประยุทธ - คุณพรรณี  รอดคลองตัน
18 คุณสุณีย์  ล้ิมเนาวรัตน์
19 คุณวันชัย  ล่ิมกองลาภ
20 คุณแม่สอิด  สูพิทักษ์
21 คุณอมร  สิทธิชัย
22 คุณอาภาภรณ์  สุทธิพันธ์
23 คุณปราณี  หลวงสวัสดิ์
24 ดต.สุรพล  เจษฎาลักษณ์
25 คุณเสวี  อ าแพงใต้
26 คุณธนศิริ  เอกพงษ์
27 คุณพยอม  สังข์คอน
28 คุณหอม  ตันเสรี
29 คุณสมจิตต์  เทียนอ านวย
30 คุณวินัย  ตีวกุล
31 คุณวรรณี  ธีรด ารงศักดิ์
32 คุณสมบาง  ไปว๋ันใหญ่

คุณม่วย แซ่ต้ัง

บรจิาคเงินสด เพื่อ

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552

สานใจ 11



912ผู้จัดท้า – งานข้อมูลข่าวสาร อนุเคราะห์ข้อมูล - ทุกหน่วยงานใน รพ.บ้านแพ้ว บรรณาธิการ/พิมพ์ - งานข้อมูลข่าวสาร

          สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

 1.ไหว้พระขอพรอะไรดี ? 

( 1 ) ขออย่าให้โลภจนหน้ามืด

( 2 ) ขออย่าให้โกรธจนทําร้ายตวัเอง

( 3 ) ขออย่าให้หลงจนไม่รู้ดีรู้ชัว่

( 4 ) ขออย่าให้ตายในสงครามระหวา่งคนไทยด้วย

กันเอง

2.ท้อแท้กับปัญหามากมายท้าอย่างไรดี ? 

ปลาที่ยังเป็นอยู่ ล้วนเรียนรู้ที่จะว่ายทวนน้ํา

ส่วนปลาตาย มักไหลตามน้ํา

ปัญหาทําให้คนธรรมดาทอ้

แต่ทําให้คนมีปญัญาลุกขึ้นมาแก้ไข

3.ทะเลาะกับแฟนจนไม่มีสมาธทิ้างาน ? 

งานส่วนงาน แฟนส่วนแฟน

รู้จักแบ่งเวลาให้งาน

รู้จักแบ่งเวลาให้แฟน

อย่าเสียงานเพราะแฟน

อย่าเสียแฟนเพราะงาน

5.ท้างานดี มีแต่คนริษยา จะรับมืออย่างไร ? 

โบราณว่า ไม้ใหญ่ย่อมเจอขวานคม

คนเด่นต้องมคีนด่า

คนมีปัญญาจึงมีคนลองดี

คนทํางานดีจึงมีคนริษยา 

ปรากฏการณเ์ช่นว่านี้

เป็นของธรรมดา

ทํางานดีจนมีคนริษยา

ยังดีกว่าทํางานไม่ดี จึงเป็นได้อย่างดแีค่คนที่

คอยรษิยา 

4.ท้าไมมักเจอสิ่งท่ีไม่ชอบใจอยู่เสมอ ? 

ผู้รู้บอกว่า

ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ

กองขยะดูดีๆ ยังมีศิลป์

ดังนั้น ในส่ิงท่ีคุณไม่ชอบ

ย่อมมีแง่มุมที่คุณชอบอย่างแน่นอน

มองอย่างพินิจจะพบว่า ในดีมีเสีย ในเสีย

มีดี

6.ถูกนายด่า อารมณ์เสีย ? 

คนที่ด่าคนอื่น สะท้อนว่าระบบข้างใน

กําลังพัง

คนอารมณ์เสียเพราะถกูด่า แสดงว่า

ระบบของตัวเองก็พัง

ตามไปด้วย 

บันเทิงธรรม

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

ที่ทํางานเขาเพรยีกเรียก "พีข่า" 

ที่สนามม้าน้องยาเรียก "บิก๊เส่ีย" 

กับสาว ๆ กราวเกรียวเรยีกเรา "เฮีย" 

แต่กับเมยีเรียก "อ้ายแก่"แหมเจ็บใจ

ไม่ถึงท่ีตายไม่วายชีวาวาตม์

ใครพิฆาตเขน่ฆ่าไม่อาสัญ

แม้นถึงท่ีตายวายชวีัน

ไม้จ้ิมฟันแทงเหงือกก็ยังตาย

กลอนขา้ ๆ

พอหน้าท้องของแม่เริ่มปอ่งออก

พ่อก็อยากให้ลูกเป็นด๊อกเตอร์

ย่าก็อยากใหห้ลานเป็นนายอําเภอ

แต่ต้องเกอ้หมอบอกแม่แค่ลงพุง


