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เดือนนี้ เป็นเดือนแห่งพ่อนะ
คะ บก.ขอให้ผู้ที่เป็นพ่อและที่ก าลังจะ
เป็นพ่อ มีความสุขมาก ๆ ขอใหสุ้ขภาพ
แข็งแรงกันทุกคนคะ สานใจฉบับนี้ขอ
น าความพอเพียงของพ่อหลวงมาสู่

ระบบหลักประกันสุขภาพว่าความพอเพียงจะน ามาใช้
กับสุขภาพได้อย่างไร และเคล็ดลบัดี ๆ กับมะเฟือง ท่ีหลายคน ๆ 
ชอบรับประทานแต่อาจจะยังไมท่ราบถึงสรรพคุณของมะเฟืองว่า
มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเรา โรงพยาบาลบา้นแพ้วได้จัดท าความ
สะอาดครั้งใหญ่ เรียกกันว่า ลงทนุ เลอะเทอะเปรอะเปือ้นกันเลย
เชียว เพื่อความสะอาดของโรงพยาบาล กับกิจกรรม 
Big Cleaning Day ใกล้ส้ินปีแล้วนะคะ บก.ขอให้ทุกท่านมี
ความสุขสมหวัง กันทุกคนเลย....



Pharmacy  Room
โดย...เภสัชกรหญิงลิ้นจี่  อุ่นเมือง

        ผูจ้ัดการฝ่ายเภสัชกรรม

คุณรู้จักยาเม็ดคุมก าเนิดดีแค่ไหน

สานใจ 3

ยาเม็ดคุมก าเนิดป้องกันการตั้งครรภไ์ด้อย่างไร ?
„ ป้องกันไม่ให้ไข่สุกและยบัย้ังการตกไข่

„ ท าให้มูกบรเิวณปากมดลูกเหนียวข้น ตัวอสุจิผ่านเข้าสู่โพรงมดลูกได้ยาก

„ เปล่ียนแปลงเยื่อบุโพรงมดลูกให้ไม่เหมาะส าหรับการฝังตัวของไข่ทีถู่กผสมแล้ว

 (ในกรณีท่ีกลไกข้อที่ 1 และข้อท่ี 2 ไม่ได้ผล)

เริ่มต้นอย่างไร ? กับยาเม็ดคุมก าเนิดแผงแรก
แบบ 21 เม็ด

ยาทุกเม็ดในแผงจะประกอบดว้ยฮอรโ์มนทั้งหมด การเริม่รับประทานยาเมด็แรก ให้เริม่ตรงกบัวันของสัปดาห์ท่ีระบบุนแผงยา เช่น 

ประจ าเดือนมาวันแรกคือ วันศุกร์ กใ็ห้เริ่มรับประทานยาเม็ดแรกที่ระบุไวว้่า “ศ” โดยรับประทานวันละ 1 เม็ด เป็นประจ าทุกวันตามลูกศรชี้จน
หมดแผงซึ่งก็ตรงกับวันพฤหัสบดี (ถา้เริ่มรบัประทานยาเม็ดแรกในวันศกุร์) หลังจากนั้นให้หยุดยา 7 วัน เมื่อหยุดยาไปประมาณ 2-3 วัน ก็จะมี

เลือดประจ าเดือนมาและเมือ่หยุดจนครบ 7 วันแล้วไม่ว่าเลือดประจ าเดือนจะหมดหรือไม่กต็าม ให้เริม่แผงใหม่ได้ทันที

ด้วยวิธีนี้วันที่จะเริ่มรับประทานยาแผงใหม่ จะตรงกันกับวันแรกที่เริ่มรบัประทานยาแผงแรกเสมอ ซึ่งก็คือ วันศุกร์ตามตัวอย่างข้างต้น

                       แบบ 22 เม็ด

          ในแต่ละแผงประกอบด้วยปริมาณยาฮอร์โมนทีแ่ตกต่างกันเป็น 2 ระดับเพือ่เลียนแบบการหล่ังฮอร์โมนตามธรรมชาติ โดยแบ่งเป็น 2 สี เพื่อให้รูว้่า

ระดบัฮอร์โมนแตกต่างกัน ยาท้ัง 22 เม็ดเป็นฮอร์โมนทั้งหมด การเริ่มรับประทานยาแผงแรกใหเ้ริ่มรับประทานยาในวันแรกที่มีประจ าเดือนมา โดยรับประทาน

ยาเม็ดแรกในส่วนทีร่ะบุว่าเป็นจุดเริ่มต้น 1 และรับประทานทุกวันตามลูกศรจนหมดแผง หลังจากนั้นให้หยุดยา 6 วัน เมื่อหยุดยาไปประมาณ 2-3 วัน จะมี

เลือดประจ าเดือนมา และเมือ่หยุดครบ 6 วันแล้วไม่ว่าเลือดประจ าเดือนจะหมดหรือไมก่็ตามให้เริ่มแผงใหม่ไดท้ันที ด้วยวิธีทานยาเม็ดคุมก าเนิดนี้ คุณจะมี

ประจ าเดือนมาทุก ๆ 28 วัน เช่นเดียวกับ การรบัประทานยาเม็ดคุมก าเนดิชนิด 21 เม็ด และ 28 เม็ด

           แบบ 28 เม็ด

ในแผงหนึ่งจะประกอบด้วยยาฮอร์โมน 21 เม็ดและส่วนที่ไม่ใช่ฮอร์โมนอกี 7 เม็ด ซึ่งมักจะมีขนาดเล็กหรอืใหญ่กว่า 21 เม็ดแรก การเริ่มรบัประทาน

ยาแผงแรก ให้เริ่มรบัประทานยาในวนัแรกที่มีประจ าเดือนมา โดยรับประทานยาเม็ดแรกในส่วนทีร่ะบุว่าเป็นจุดเริ่มตน้ 1 และรับประทานทุกวันตามลูกศรชี้จน

หมดแผง ในชว่ง 7 เม็ดสุดท้าย จะเป็นช่วงท่ีมเีลือดประจ าเดือนออกมา โดยเมื่อรับประทานหมดแผงแล้ว ให้รบัประทานแผงใหมต่่อได้เลยทันที ไมว่่า

ประจ าเดือนจะหมดหรือยังก็ตาม วิธรีับประทานแบบ 28 เม็ดนี้ จึงค่อนข้างสะดวกส าหรับสาว ๆ ที่ไม่ต้องการจดจ าวันที่ซึ่งจะต้องหยุดยา

ส าหรับสาวยุคใหม่แล้ว ยาเม็ดคุมก าเนิดอาจจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นที่

รู้จักกันดี แต่ก็อาจจะมีสาว ๆ หลายคนที่ยังไม่ค่อยมีความรู้หรือเข้าใจเกี่ยวกับการใชย้า

มากนัก ยาเม็ดคุมก าเนิดประกอบด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 2 ชนิด คือ เอสโตรเจน และ

โปรเจสโตเจน ซึ่งจะออกฤทธ์ิคล้ายกบัฮอร์โมนที่มอียู่ตามธรรมชาติในร่างกายของ

ผู้หญิง และสร้างกลไกต่าง ๆ ในร่างกายเพื่อท่ีจะปอ้งกันการตั้งครรภ์  ขอ้ควรปฏิบตัิ 

คือ ต้องรบัประทานยาเม็ดคุมก าเนิดอย่างต่อเนือ่งในเวลาใกล้เคียงกันทุกวันและควร

เก็บยาในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย เพื่อช่วยเตือนไม่ให้ลืมรับประทานยา



เด็กเล็กดื่มนมเปรี้ยวฟันผุไหม ?
        นมเปรี้ยวไม่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก เพราะมีส่วนผสมของน้ าตาลซูโครส  

สูงมาก ประมาณร้อยละ 10-18 เด็กจะได้รับน้ าตาลมากกว่านมหลายเท่า เช่น นม

เปรี้ยว ชนิด ยู เอช ที ขนาด 180 มิลลิลิตร ส่วนใหญ่มีน้ าตาลประมาณ 26-30 กรัม 

หรือประมาณ 5-6 ช้อนชา สารละลายท่ีมีปริมาณของน้ าตาลสูง ๆ จะก่อให้เกิดฟันผุ

ได้เช่นเดียวกับการกินขนมหวานเช่นกัน 

        นอกจากนี้ การดื่มนมเปรี้ยวเด็กจะได้รับแร่ธาตุที่จ าเป็นน้อยกว่าดื่มนมสด

มาก เพราะนมเปรี้ยวมีส่วนประกอบของนมสดประมาณ ร้อยละ 50 เช่น การดื่มนม

เปรี้ยวยูเอชที ขนาด 180 มิลลิลิตร จะได้รับแคลเซียมราว 106 มิลลิกรัม และ

ฟอสฟอรัสประมาณ 77 มิลลิกรัม แต่หากเด็กดื่มนมสดยูเอชที ขนาดเท่ากัน เด็กจะ

ได้รับแคลเซียมราว 200 มิลลิกรัม และฟอสฟอรัส ประมาณ 160 มิลลิกรัม ซึ่งมี

ผลดีต่อการเจริญเติบโตของเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ นมเปรี้ยวยังมีผลให้เด็กติดใจใน

รสหวานเพิ่มขึ้น และไม่ยอมกินอาหารมื้อหลัก เพราะรู้สึกอิ่มจากการได้รับน้ าตาล

มาก

โดย...ทันตแพทย์หญงิศรินยา  หาญธรีาศักดิ์

              ผูจ้ัดการศูนย์ทันตกรรม

โดย...คุณกัญญา ด าคลองตัน

หัวหน้างานผู้ป่วยในสามัญหญิง 

ทันตกรรม

ท าอย่างไรให้เด็กที่ดื่มนมหวานมาดื่มนมจืด?
       การเปล่ียนให้เด็กที่ดื่มนมหวานมาดื่มนมจืดต้องค่อยเป็นคอ่ยไป ตอ้งใช้

ความอดทนเป็นเวลานานพอสมควร เช่น การผสมนมจืดเข้ากับนมรสหวานทีละ 

น้อย ๆ เพือ่เจือจางความหวานลง ควรใช้สัดส่วนผสมเดิมสักระยะหนึ่ง พอเด็กเริ่ม

คุ้นเคยจึงค่อยปรับสัดส่วนของนมจดืเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเป็นนมรสจืด

ทั้งหมด ข้อส าคัญอย่าใจร้อนเพิ่มสัดส่วนของรสจืดมากจนกระท่ัง

เด็กรบัรู้ไดช้ัดเจน เพราะเดก็จะเกิดการต่อต้าน และควรแสดงความ

ชื่นชมทกุครั้งท่ีเด็กดื่มนมได้หมด เชน่ การพูดชมเชยว่า “เก่งจัง” 

“น่ารักจัง” หรือโอบกอดเด็ก เพือ่ให้เด็กรับรูว้่า เมื่อเขาดื่มนมนั้นได้

จะได้รับความสนใจหรือค าชมเป็นรางวัล เด็กจะเรียนรูแ้ละยอมรับ

การปรับเปล่ียนได้ง่าย ระยะเวลาในการปรบัเปล่ียนจะแตกต่างกันใน

เด็กแต่ละคน เด็กบางคนอาจใช้เวลาเป็นเดือน

สานใจ 4

“มะเฟือง” มากประโยชน์...ช่วยลดอาการนอนไม่หลับ

       “มะเฟือง” เป็นผลไม้ที่ชาวตา่งชาติเรียกกันว่า “สตาร์ฟรุต” (Star Fruit)        

เพราะ เมื่อหั่นผลตามขวางแล้วจะไดช้ิ้นมะเฟืองที่มรีูปร่างเหมือนดาวห้าแฉก โดย

รสชาติของมะเฟืองนั้นจะออกรสเปรีย้วอมหวานคล้ายลูกผลัม สับปะรดและมะนาวผสม

กัน ซึ่งท่านทราบหรอืไม่ว่ามะเฟอืงนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากมาย

ทีเดียว

       นักโภชนศาสตร์ไดว้ิเคราะหค์ณุค่าทางอาหารของมะเฟืองแล้วพบวา่อุดมไปด้วย

วิตามินเอ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ไนอะซีน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมนั เส้นใย 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและพลังงาน ซึ่งสารอาหารที่พบในมะเฟืองหนึ่งผลนั้น

สามารถท่ีจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมการเต้นของหัวใจให้

สม่ าเสมอ ควบคุมกล้ามเนื้อ ชว่ยให้เลือดแข็งตัวง่ายกล่อมประสาทช่วยระงับความ

ฟุ้งซ่าน จึงช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นในผู้ที่มีปัญหาเรือ่งการนอนไม่หลับ

        สรรพคณุทางยาสมุนไพร ใบ ใช้ใบสดน ามาต าให้ละเอียด ใชท้าแก้กลากเกล้ือน 

แก้ปวดฟัน และใชท้ารักษาอีสุกอีใส 

        ใบและราก ใช้ใบและรากสด น ามาต้มเอาน้ าเป็นยาแก้พิษร้อน แกไ้ข้

        ใบและผลสด น ามาต้มกนิเป็นยาแก้ไข้ แก้อาเจียน

        ดอก ใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ

         

ผล ใช้ผลสด น ามาคั้นเอาน้ ากินเป็นยา 

แก้เลือดออกตามไรฟนั แก้บิด ขับน้ าลาย 

แก้อาเจียนเปน็โลหิต แก้ไข้ แก้กระหาย

แก้เมา แก้ท้องรว่ง ลด

การอักเสบ ขับปัสสาวะ

หรือใช้ผสมกับสารส้ม

หรือสุรากินแก้โรคนิว่

เปลือกล าต้นมะเฟอืง น ามาต้มน้ าดื่มแก้อาการเมาเหล้า เมารถ

แก้ไข้ ท้องร่วง และแก้พิษยาเสพติดที่ร้ายกาจอย่างเฮโรอีนได้     

แต่มี ข้อห้ามใช้ คือ สตรทีี่ต้ังครรภ์ไม่ควรที่จะรับประทานผล

มะเฟืองมากเกินไป เพราะอาจท าใหแ้ท้งลูกได้ เนื่องจากมี   

สรรพคุณช่วยท าให้เลือดแข็งตัวง่าย

  เมื่อทราบสรรพคณุของมะเฟอืงกันแบบนี้แล้วอย่าลืมเลือก

รับประทานผลไม้รูปดาวนี้ที่ไม่ใชแ่คส่วยงามอย่างเดียวแต่ยังมี

ประโยชนม์ากมายต่อสุขภาพอีกดว้ย

ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข



 โดย : นายแพทย์แสนศักดิ์ ลิขิตพงษ์วิทย์

อายุรแพทย์โรคปอด                                                 

        

สานใจ 5

1. หลังจากทราบว่าเป็นวัณโรคปอดจะมีวิธีการดแูลอย่างไร

       ผู้ป่วยท่ีทราบจากแพทย์ว่าเป็นวัณโรคปอด มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อวัณโรคสู่บุคคลข้างเคียงได้ โดยเชือ้   

วัณโรคติดไปกับละอองฝอยซึ่งเกิดจากการไอของผู้ปว่ย หลังจากรักษาดว้ยยาวัณโรคไปประมาณ 2 สัปดาห ์

ปริมาณเชื้อวณัโรคก็จะลดลงด้วย ค าแนะน าปัจจุบันให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวและแยกโรคที่ 2 สัปดาห ์หลังจากนั้น

สามารถท างานได้ปกติ ระมัดระวังการไอจามสู่ผู้อื่น

2. ท าไมต้องรักษาด้วยยาฆ่าเชื้อวัณโรคหลายตัวและรักษานานอย่างน้อย 6 เดือน
     เนื่องจากเชื้อวณัโรคมีการพัฒนาการดื้อยาโดยธรรมชาตแิละคงอยู่ในร่างกายของเราได้นาน ดังนั้นเราจึงจ าเป็น            

ต้องใช้ยาฆ่าเชือ้วณัโรคหลายตัวเพือ่ออกฤทธ์ิหลาย ๆ ต าแหน่ง

ยารักษาวัณโรค ประกอบด้วยยารักษาหลายตัว3. ต้องแยกภาชนะส าหรบัรับประทานอาหารต่างหากส าหรับผู้ป่วยวัณโรคหรือไม่

      ไม่จ าเป็น วัณโรคติดต่อผ่านทางละอองฝอยซึ่งเกิดจากการหรือจามและถูกฆ่าด้วยแสงอุลตราไวโอเลต

ไม่ได้ติดต่อจากการรับประทานอาหาร

4.ยาที่รักษาวัณโรคปอดมีภาวะแทรกซ้อนอย่างไรบ้าง

      มีผู้ป่วยบางรายอาจมีภาวะข้างเคียงจากยารักษาวณัโรค เช่น มีผื่นคนั มีอาการตบัอักเสบ ดังนั้นก่อนเริ่มให้การรกัษา   

วัณโรคผู้ป่วยควรได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกบัยาวณัโรคและหลังจากรักษาด้วยยาวัณโรคแล้ว ถ้าผู้ป่วยมีอาการผิดปกติดังกล่าว

ควรมาพบแพทย์ โดยทัว่ไปหลังจากเริ่มให้การรกัษาด้วยยาวณัโรคประมาณ 2 สัปดาห์ แพทย์ผู้ให้การรักษาจะนัดตรวจเพื่อ
สอบถามอาการและภาวะแทรกซอ้นจากยาวัณโรค

5. เพราะเหตุใดผู้ป่วยบางรายต้องรักษาด้วยยาวัณโรคมากกว่า 6 เดือน
      การรักษาวณัโรคปอดโดยส่วนใหญ่รกัษานาน 6 เดือน แต่มีผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการแพ้ยาบางตัวหรือเปน็วัณโรคนอกปอด                      

ท าให้การรักษานานเกิน 6 เดือน
      

   โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ให้บริการผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคอย่างครบวงจรในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ประกอบด้วยทีมสหวิชาชพี ผู้ป่วย
ที่เป็นวัณโรคท้ังในปอดและนอกปอดและหรอืมีความผิดปกติหลังจากรักษาด้วยยาวัณโรค สามารถมารับบริการได้ตามวันเวลาดังกล่าว

เรื่องราวน่ารู้เก่ียวกับวัณโรคปอด 

ตอน 2 (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

                                                                           คลินิกวัณโรค

      นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้วมีบริการการเย่ียมบ้าน โดยทีมสาธารณสุขของโรงพยาบาลและอ าเภอบ้านแพ้วเพือ่แนะแนวทางในการรักษา   

และให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติระหว่างการรักษาด้วยยาวัณโรค



สานใจ 6

พอเพียงไดอ้ย่างไรในระบบ
     หลักประกันสุขภาพ

       ผม จ าได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมพีระราชด าริ

เก่ียวกับทฤษฎีใหม่ว่าด้วยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 20 ปี แล้ว  

แต่ได้รับความสนใจจากประชาชนนอ้ยจะมีแต่รฐับาลซึ่งน าทฤษฎีนี้     

ไปอวดอ้างในเวทีการเมืองต่างประเทศก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง 

จนกระทั่งนายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ ซึ่งเดินทางมา  

ถวายรางวัลแด่ในหลวงได้กล่าวสรรเสรญิว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว

ทางการพัฒนาประชาชนได้ทุกหนแห่งผู้ใหญ่ในแผ่นดินจึงท าท่าสนใจ

มากขึ้น

      พลเอกเปรม ตณิสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้    

แสดงปาฐกถาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมามีความตอนหนึ่งว่า     

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถใช้    

แก้ไขความยากจนได้ และจริง ๆ แลว้ หลักการนีก้็เป็นค าตอบที่ดี  

ส าหรับทุกปัญหาไม่ว่าจะเปน็เศรษฐกจิ สังคม หรือแมแ้ต่การเมอืง

       เมื่อบอกว่าหลักการนีเ้ป็นค าตอบของทุกปัญหา พวกเราซึ่งอยู่ใน

วงการสุขภาพ ก็น่าจะน ามาพิจารณาดูว่า จะประยกุต์ใช้หลักการเศรษฐกิจ

พอเพียงได้หรอืไม่ 

       เนื่องจากบริการสุขภาพ (Healthcare) ม ี2 ภาคส่วนใหญ่ ๆ 

คือ ผู้ใช้บริการ (Consumer) และผู้ให้บรกิาร (Healthcare 

Worker) เราอาจมาลองดูกันว่า จะมีแนวทางสู่การปฏบิัติตามทฤษฎี

พอเพียงกันอย่างไร  

        ขอยกศัพทท์ี่เกี่ยวขอ้งกับเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขมาประกอบการ

พิจารณา 3 c ได้แก่

        Cost Containment

Cost Effectiveness 

        Cost Benefit 

                                                        

       ในการใช้ทรัพยากรเพื่อสุขภาพนั้น คนส่วนใหญ่จะคิดถึงประโยชน์ตน   

พึงมีพึงได้จากระบบประกันสุขภาพถว้นหน้าคือ อยากไดข้องท่ีดีที่สุด แตก่็    

ควรจะต้องทุ่มเทขนาดขี่ช้างจับต๊ักแตน ดังนั้นในมุมมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ค าว่า “ความพอด”ี น่าจะเหมาะสมที่สุดแต่ถ้าเป็นมุมมองของผู้ใช้บรกิารแล้ว 

ข้อมูลประจักษ์ทางการแพทย์ (Evidence – based Medicine)

น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการควรยึดถือเพราะผลการวิจัยจะผนวกความคุ้มคา่และ

คุ้มทน (Cost Benefit และ Cost Effectiveness) ไวด้้วย 

นอกจากนี้หลักการ EBM นี้ยังเขา้ได้กับข้อบังคบัทางจริยธรรมของแพทย์

สภา หมวด 3 ข้อ 1 ที่ว่า

“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องใช้มาตรฐานทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมใน

ระดบัดีที่สุด และพยายามให้ผู้ป่วยพน้อาการทรมานจากโรคและความพกิาร  

ต่าง ๆ โดยไม่เรยีกรอ้งสินจ้างรางวัลพิเศษนอกเหนือค่าบริการที่ควรไดร้ับ

ตามปกต”ิ   

        ระดับดทีี่สุดของบริการสุขภาพ ไม่ได้ความหมายว่า ต้องเป็นวิธีการรกัษา

ใหม่ ๆ ที่มีราคาแพงที่สุด แต่หมายถงึความเหมาะสมที่สุด ซึ่งตัดสินได้ด้วยการ

ใช้ข้อมูลประจักษ์ทางการแพทย์มาประกอบการพิจารณาเวลามีความขัดแยง้

เกิดขึ้น

         เนื่องจาก สปสช. คือผู้ซือ้บรกิารรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ดังนั้น 

องค์กรนีน้่าจะถือเปน็ธุระในการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลประจักษ์ทางการแพทย์ เพื่อให้

ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาเรือ่งร้องเรียนทางการ

แพทย์ ตามมาตรา 41 ของ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

เพราะทุกวนันี้มีความเป็นไปไดว้่า คณะอนุกรรมการฯ   ทุกจังหวัด ตัดสนิจ่าย

ค่าชดเชยเบื้องต้นด้วยความสงสาร (ตามหลักมนุษยธรรม) มากกว่าความพอดี      

     หากใช้หลัการ EBM มาจับบ้าง อาจจะได้เหน็ว่า ภายใต้

โครงการ 30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรคนั้น วงการแพทย์ให้การรักษา

ที่เหมาะสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีงหรือไม่ อย่างไร ?

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : พล.ต.ต. นพ. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ บรรณาธิการที่ปรึกษาจุลสารก้าวใหม่



ศนูย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร

สานใจ 7

                จากท่ีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  (องคก์ารมหาชน) ได้เปิดศูนยล้์างไตทางช่องท้อง                  

                       ที่สาขาพร้อมมติร มาตั้งแตเ่ดือนกุมพาพันธ์ 2551  มาจนถึงปัจจุบัน  ก็ได้ฤกษ์เปิดสาขาใหม่                   

                       เพิ่มซึ่งก็คือ สาขาธนบุรี  ทางโรงพยาบาลได้จัดพิธีเปิดด าเนินงานอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที่                

                       30  พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมานี้เอง

                 โดยในงานมีแขกผู้มีเกียรตมิากมายมาร่วมงาน อาทเิช่น  

นายแพทยป์ระทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ  ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)  

                       นายแพทย์วิทิต  อรรถเวชกุล  ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม  

                       นายแพทย์สุรพงษ์  บุญประเสรฐิ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน ) 

คณะกรรมการผู้บริหารของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

ส าหรับศูนย์ล้างไตทางช่องท้องโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาธนบุรี  เปิดใหบ้ริการบ าบัดทดแทนไต 

ด้วยการล้างไตทางช่องท้องให้กับผู้ปว่ยในเขตพื้นที่ธนบรุีและพื้นที่ใกล้เคยีงเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและการ

เข้าถึงบรกิารได้มากที่สุด  โดยศูนย์ฯ ธนบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 21/4  โครงการสาธรบชิิเนสปาร์ค แขวงคลองต้นไทร 

เขตคลองสาน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 02 - 862 3078 แฟกซ์ 02 - 862 3079  สถานที่ต้ังติดถนนสายหลักคือ

ถนนตากสิน-สาธร การเดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส และมีรถเมล์ผ่านหลายสาย  3,172,105,84 ฯลฯ



โดย...คุณสุวีณา ธนพันธ์คง เจ้าหน้าที่สุขศึกษา

สานใจ 8

ในปี 2552 องค์การอนามัยโลก และโครงการต้านเอดส์แห่งสหประชาชาติ          

ได้ก าหนดกรอบการรณรงค์ คือ ทัว่ถงึ เท่าเทียม คือสิทธิมนุษยชน เพื่อเปน็การสร้าง      

กระแส ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปญัหาโรคเอดส์ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้จัด  

กิจกรรมรณรงคว์ันเอดส์โลกในโรงพยาบาล และตลาดนัด โดยจัดกิจกรรม อาทิ ตอบค าถาม

ชิงรางวัล,สาธิตการใส่ถุงยางอนามัย,แจกถุงยางอนามัย,สอนสุขศึกษาในโรงงานและติดรบิบ้ิน

แดง ให้แก่ผู้ทีร่ว่มรณรงค์ โดยกิจกรรมในครั้งได้รับความร่วมมอืเป็นอย่างดี ทั้งเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาล และพี่น้องประชาชนชาวบ้านแพ้วทีม่าจับจ่ายซื้อของที่ตลาดนดั ถุงยางอนามัยท่ี

น ามาแจกในวันรณรงค์หมดเกล้ียง เรียกไดว้่ากระแสตอบรับในการปอ้งกนัโรคเอดส์ในครั้งนี้ดี

ทีเดียวเลยค่ะ

แนวทางการพัฒนาการดูแลกลุ่มผู้ป่วย โดย..คณุจารี  ศรีพารัตน์

รองผู้อ านวยการด้านงานพัฒนาคณุภาพ (HA)

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.คุยกันเล่น

 ประเด็นส าคัญในการดูแลผู้ป่วยนี้คอือะไร?

 กระบวนการเพือ่ให้การดูแลในประเด็นดังกล่าวมีคุณภาพ

2.เห็นของจริง

 ตามไปดูการท างานที่เกิดขึ้นจริงในขัน้ตอนต่างๆ

3. Clinical Tracer

  ประเมินกระบวนการดแูลผู้ป่วย กระบวนการพัฒนา

ระบบงาน ตัวชี้วัด

4. Clinical CQI

  ตั้งเป้า เฝ้าดูเปรยีบเทยีบ -> พัฒนา

ขั้นตอนมีปัญหาอย่างไร?

การเข้าบริการ

(Access)

เมื่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาล

   (Entry)

ก่อนมาถึงรพ.มีปัญหาอะไรบ้าง?

เช่น การเดินทาง, แพทย์ใหม่

มีการเซ็นต์ยินยอมให้รักษา?

มีอะไรบ้าง?
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(หมู่บ้านเบญจรงค์)

...เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

         หมู่บ้านเบญจรงค์ เป็นหมู่บ้านที่ผลิตเครื่องใช้

เบญจรงค์ จากกลุ่มชาวบ้านที่มีประสบการณ์ท าเครื่อง

เบญจรงค์ มากกว่า 10 ปี โดยตัวหุ่นที่ท าเป็นแบบ

เครื่องเบญจรงค์นั้นจะใช้ดินคัดคุณภาพ ส าหรับเครื่อง

เซรามิกโดยเฉพาะ น ามาเขียนลวดลายเบญจรงค์ ใช้

ทองและสีคุณภาพสูง 

         มีหลายลายและหลายรูปแบบ เช่น ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ลายไม้เล้ือย ลายจักรี ลายประเพณีไทย ลายประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ สีแบบต่าง ๆ เช่น 

แบบด้าน แบบด้านนูน และแบบมัน ปัจจุบันได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการประชาคมท้ังในระดับต าบล และ

อ าเภอ วิธีการท าโดยน าของที่ต้องการมาท าความสะอาด เขียนทองเป็นลวดลายตามรูปแบบลงสีตามแบบที่เขียนทองไว้แล้ว โดยเขียนทีละสีจนครบ 

จากนั้น วนทอง ส่วนต่าง ๆ เช่น หูแก้ว ขอบ น าเข้าเตาอบ ผ่านความร้อนประมาณ 6 ชั่วโมง

การเดินทาง

        เดินทางมาที่หมู่บ้านเบญจรงค์ สามารถใช้ถนนเส้นพระราม 2 จนมาถึงมหาชัยให้เล้ียวซ้าย ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงสามแยกให้เล้ียวซ้าย เข้า

ถนนเศรษฐกิจ หลังจากนั้นตรงไปจนพบวงเวียนให้เล้ียวซ้าย เมื่อเข้าอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตรงไปเรื่อยๆ จนเจอส่ีแยก ให้เล้ียว

ซ้ายก็จะพบหมู่บ้านเบญจรงค์

หากเพื่อน ๆ มีเวลาว่างก็ขอเชิญไปเที่ยวชมและแวะซื้อเครื่องเบญจรงค์กันได้ ที่ อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร นะคะ 

...ท าความรู้จักกับ Air Card IT Corner…By นาย Hub

Air Card คือ อุปกรณ์โมเด็มอย่างหนึ่งที่ใชเ้พื่อเชื่อมตอ่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ทั้ง PC และ Notebook เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตแบบ     
ไร้สายความเรว็สูงโดยผ่านโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มอืถือ เช่น AIS หรือ 
DTAC  โดยใช้เทคโนโลยีท่ีเรียกว่า GPRS และ EDGE ในปัจจุบัน

         โดย Air Card จะมีทั้งแบบที่เป็น PCMCIA  หรือ 
Express Card ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ notebook หรือ Air 
Card แบบ USB ที่ใช้กับ computer ได้ทุกเครื่องที่มี USB 
port  ดังนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ท่ีไหนขอแค่ให้มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็

สามารถใช้งานแอรก์าร์ดเพื่อเข้าอินเตอร์เนต็ได้ทันที

                  ข้อมูลจาก : 

http://www.aircardshop.com

ข้อดีและข้อเสียของ Air Card

ข้อดี

1. พกพาสะดวก เล่นที่ไหนก็ได้ทีม่ีคอมพิวเตอร์

2. ความเรว็ปานกลาง

3. ใช้ได้ทั้ง notebook และPC

ข้อเสีย

1. ความเรว็อาจสู้อินเตอร์เน็ตแบบ hi-speed ไม่ได้                   
แต่ดีกว่าอินเตอรเ์น็ตบ้าน

2. ความเรว็แต่ละวันไม่คงท่ี

3. ชนบทสัญญาณโทรศัพท์เข้าไม่ถึง



            เมือ่วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาล
ได้ร่วมแรงร่วมใจท าความสะอาดโรงพยาบาลของเราให้สะอาดยิ่งขึ้น

 

รั้วโรงพยาบาล
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            เมือ่วันที่ 11,20,27,29 พฤศจิกายน 2552 สโมสรโรตารีบ้านแพ้ว,จิตอาสาบ้านแพ้ว และมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์

สุขภาพดีที่บ้านของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ได้ออกเยีย่มผู้ป่วยท่ียากไรแ้ละผู้พิการในเขตพื้นทีอ่ าเภอบ้านแพ้ว ต าบลบ้านแพว้,ต าบลยกกระบัตร

,ต าบลหนองสองห้อง,ต าบลโรงเข้ เพือ่น าสิ่งของเครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่าง ๆ ไปมอบใหแ้ก่ผู้ปว่ยท่ียากไร้และผู้พิการในเขตพื้นทีอ่ าเภอบ้านแพ้ว และ

พูดคุยให้ก าลังใจกับผู้ป่วยและญาติ 



ผู้บริจาคประจ าเดือนพฤศจิกายน 2552      

คุณวรารัตน์ – คุณพงศ์เทพ  เทพกาญจนา

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องแพทย์และสร้างห้องพิเศษ

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจ านวนเงิน 1,500,000 บาท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2552

ล าดับท่ี นามผู้บริจาค

1 คุณวรารตัน์ - คุณพงศ์เทพ  เทพกาญจนา

2 คุณฮะ - คุณสุวรรณ  แสงสุขเอ่ียม

3 บริษัท ต้ังไท่เฮง จ ากัด

4 คุณเกยีว  สมุทรโมฬี

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นานาปโิตเล่ียม

6 คุณอุมาพร  ตั้งกอบลาภ

7 คุณสมภัสสร  ไทรยอดแก้ว

8 คุณสมคิด  แกว้ดวงเทียน

9 คุณอุดม - คุณกมัภา  พึ่งบ้านเกาะ

10 คุณส ารวย  จันทร์จริาภิวฒัน์

11 คุณเริ่ม  จัดเกิดสมุทร  และครอบครัว

12 คุณแดง  แซ่ฮ้อ - คุณทวีศักดิ์ และคุณอารีย์  สหพรอุดมการ

13 คุณศุทธิรัตน์  โอภาสนพคุณ

14 คุณแม่สุดใจ  มรินทร

15 ครอบครวัคุณพอ่สังวาลย์  ศรวชิัย

16 คุณวชิัย  อมุรชาติ

17 คุณเล็ก  วิงวอน

18 คุณล าจวน  พิพัฒน์ภานุวทิยา

19 คุณสง่า  นิสยันต์

20 คุณพัชรนิทร์  กิตตดิิลกกุล

21 คุณบญุล้วน  พิพัฒน์ไพศาล

22 คุณชาญชัย  รัตน์พงษ์โสภิต

23 ชมรมกีฬามวยไทยบ้านแพ้ว

24 คุณต่อม  พงษส์วัสดิ์

25 คุณบญัชา  แจ่มดี

26 คุณสวัสดิ์  เชิญกลาง

27 Mr.TALAN GEURGE

28 คุณพิชญาภา  เทียนเจริญ

29 คุณธีรรนิทร์  อ่วมเครอื

คุณฮะ– คุณสุวรรณ  แสงสุขเอี่ยม

บรจิาคเงินสด เพื่อจัดตั้งกองทุนผู้ป่วยด้านอุบัติเหตุและสมอง

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552
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บันเทิงธรรม

ผู้จัดท า - งานข้อมูลข่าวสาร อนุเคราะห์ข้อมูล - ทุกหน่วยงานใน รพ.บ้านแพ้ว   บรรณาธิการ/พิมพ์ - งานข้อมูลข่าวสาร

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

(องค์การมหาชน) ไม่จ าเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

มีชายตาบอดคนหนึ่งเดินไปตามถนนโดยมีสุนัขคู่ใจน าทาง พอถึงส่ีแยก

ที่มีรถพลุกพล่าน สุนัขเจ้ากรรมกลับเดินดุ่ยๆไปในถนนที่มรีถวิ่งขวกัไขว่ 

ชายตาบอดไมรู่้เรื่อง ก็เดินตามไป ปรากฏว่าผูข้ับขี่รถยนต์ตอ้งเหยียบเบรก

กันเอี๊ยดอ๊าด แถมบีบแตรกันดังสนั่นกันไปท่ัวทั้งถนน จนแสบแก้วหู 

เดชะบุญ ทีค่นตาบอดและสุนัขคู่ใจกส็ามารถเดินข้ามถนนไปได้อย่างปลอดภัย 

หลังจากยืนสูดหายใจอยู่พักใหญ่ ชายตาบอดกเ็อามือล้วงหยบิขนมปังแผน่โต

ออกมาจากกระเป๋า และยื่นให้สุนัขคู่ใจ ผู้ท่ีเห็นเหตุการณ์ ก็เกิดความสงสัย 

จึงเดินตรงรี่เข้าไปถามชายตาบอดว่า 

ผู้ที่เห็นเหตุการณ:์ 

“นี่ท่านยังจะให้รางวัลเจ้าสุนัขตัวนี้อกีรึ มันเกือบจะท าให้ท่านต้องบาดเจ็บนะ” 

ชายตาบอดท าท่าเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วตอบว่า: 

“ผมเพียงแต่อยากจะรู้ว่า หวัมันอยูต่รงไหน จะได้ตบหวัมันไดถู้ก” 

ผู้ที่เห็นเหตุการณ์: ??????? 

ยิ้มวันละนิดชีวิตสดใส ชายตาบอดกับหมาคู่ใจ 

ประโยคธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จะเห็นว่า การที่เศษเหล็กไม่มีคุณค่านั้น จะกลายเป็นดาบที่

งดงามนั้นต้องผ่านอุปสรรคมากมาย ทั้งความเจ็บปวดต่างๆ 

กว่าจะประสบความส าเร็จ. ดังนั้น..ขอให้จ าไว้อย่างหนึ่งว่า..

"ใครไม่เคยถูกตถีูกทุบ เจอเรื่องเลวร้ายในชวีิตมาเลยนั้น 

จงอย่าได้คิดท าการใหญ"่

ทรงรับส่ังให้ก าลังใจ ซึ่งเป็นประโยคธรรมเปรียบเทียบไดด้ีมาก..

คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่ก าลังเจอมรสุมกับการงาน..จะได้รู้สึกดขีึ้น

องคมนตรที่านหนึ่ง บอกว่า...ตอนนัน้ท างานอยู่ในสภาพจิตใจที่ย่ าแย่ ไม่มีก าลัง

ใจที่จะท างาน เพราะไม่มีใครเข้าใจ เหมือนท าดแีล้วไม่ได้ดี...ในหลวงท่านเสด็จ

มาพอดี และทรงเห็นสีหน้าขององคมนตรีไม่สู้ดี..ท่านได้สอบถาม จนได้ความว่า..

องคมนตรที่านท้อแท้กับการงาน.....ทา่นจึงค าถาม-รับส่ังว่า..

คุณ ( สุเมธ ตันติเวชกุล)..เคยขายเศษเหล็กไหม ?

เศษเหล็กเหล่านั้นเวลาขาย..คุณค่ามนัต่ ามากใช่ไหม ?

คงได้เงินมาไม่ก่ีบาท ใช่ไหม ?

แต่...ถ้าเราเอาเศษเหล็กเหล่านั้นมาหลอมรวมกนัเป็นแท่ง เวลาหลอมนี่

เหล็กมันรู้สึกรอ้นใช่ไหม? 

พอหลอมเสร็จเราน ามาท าเป็นดาบ คงต้องน ามาตีให้แบนอกีใช่ไหม?

เวลาตีก็ต้องน าเอาไปเผาไฟด้วย ตอ้งตีไป เผาไฟไป อยู่หลายรอบ จนเป็นรูป

เป็นร่างดาบอย่างที่เราตอ้งการ ตอ้งผ่านการเจ็บปวด เจ็บร้อนแถมเมื่อเสรจ็แล้ว

ถ้าจะให้สวยงามดังใจ ก็ต้องน าไปแกะลวดลายอีกใช่ไหม?

เวลาที่แกะลวดลายต้องใชข้องมีคม มาตีให้เป็นลวดลายอีก 

แต่เมื่อเสร็จเป็นดาบที่งดงามก็จะมีคณุค่าที่สูงมาก เทียบกับ

เศษเหล็กคงต่างกันลิบลับ.


