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สานใจ 2

      สวัสดีปีใหม่กันทกุคนนะคะ ปีใหม่ที่ผ่านมาไปเทีย่วที่ไหนกันมา    

บ้างเอ่ย เล่าให้ฟังกันบ้างนะ (อิจฉา) เริ่มต้นปีด้วยเรือ่งดี ๆ นะคะ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จะทําการปรับปรุง ศูนยแ์พทย์ชมุชนราษฎร์บํารุง 

หรือท่ีเรยีกติดปากว่า ศูนย์แพทย์คลองตัน โดยจะเปล่ียนชื่อเปน็ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องคก์ารมหาชน) สาขาคลองตัน โดยจะทําการ   

วางศิลาฤกษ์วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ ก็ขอเชญิทุกท่านที่สนใจเลย  

นะคะ คาดว่าโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ 6 เดือน โดยจะเปิด

ให้บริการผู้ปว่ยนอก ผู้ปว่ยใน 40 เตียง งานทันตกรรม กายภาพ และ

แพทย์แผนไทย ประชาชนใกล้เคียง เจ็บป่วยจะได้เข้ารับการรกัษาได้อย่าง

สะดวก และขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาบรจิาคทรัพย์ตามกําลัง เพื่อการกอ่สร้าง

ในครั้งนี้คะ บก.ขอลาไปก่อนขอให้ทกุท่านเพลิดเพลินกับส่ิงดี ๆ ในเล่ม

นะคะ..



สานใจ 3

       จํานวนประชากรผู้สูงอายุของอาํเภอบ้านแพว้ จังหวัดสมุทรสาคร มจํีานวนค่อนข้างมาก จากการสํารวจเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 

พ.ศ.2551 พบว่ามีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 13.11 ของประชากรอําเภอบ้านแพว้ทั้งหมด ในขณะทีผู้่สูงอายุของไทยปัจจุบันมีทั้งหมด 7 ล้านคน 

หรือคดิเป็นร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด และคาดการณว์่าอาจสูงถึงร้อยละ 20 ในอีก 15 ปีข้างหน้า ส่งผลให้ต้องรับมอืกับปัญหา

สุขภาพของผู้สูงอายุท่ีพบว่าเป็นโรคเรื้อรังจํานวนมาก เชน่ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า เป็นต้น ซึง่โรคเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุ 

ทําให้เกิดความพิการ และต้องเป็นภาระตอ่สังคม ซึ่งปัญหาที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นนี้ต้องได้รบัการดูแลอย่างจริงจัง ครบวงจร เพื่อสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู้สูงอายุ ลดการเกิดภาระงานของผู้ดแูลและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และอีกปญัหาที่ควรไดร้ับการดแูลคือ   

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย ถึงแมว้่าผูป่้วยกลุ่มนี้จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดจากโรคท่ีเป็นอยู่ แต่ต้องทนทุกขท์รมานทั้งร่างกายและจิตใจ

ในระยะสุดท้ายก่อนจะเสียชวีิต โดยขาดการดแูลแบบประคบัประคองอย่างจริงจังจากบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งทางโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) กย็ังไม่มีหนว่ยงานและสถานที่ดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยตรง จากสถิติของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว พบว่า จํานวนผู้ป่วยเนือ้งอก 

(รวมมะเร็ง) ที่เข้ามารบับรกิารมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในปีงบประมาณ 2552 มีจํานวนถึง 4,976 ราย 

     นอกจากนี้ เพื่อให้เกดิประโยชนสู์งสุดและเป็นการ   

ตอบแทน ชุมชนคลองตันรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงท่ีไว้วางใจ  

มารับบริการ โดยเฉลี่ยวนัละประมาณเกือบรอ้ยคน ที่      

ศูนย์แพทย์คลองตัน ซึ่งสถานที่ค่อนข้างคับแคบ ไม่เพยีงพอ

ต่อจํานวนผู้มารับบริการ จึงได้ย้ายสถานที่ตรวจรักษามารวม

ไว้ที่โรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) สาขาคลองตัน 

เพื่อให้ได้รบับรกิารทางสุขภาพที่สะดวกสบายและได้

มาตรฐาน จึงได้จัดให้มีการตรวจรกัษาผู้ป่วยโรคทัว่ไป   

โรคเฉพาะทาง อุบัติเหตุและฉกุเฉิน กายภาพบําบัด    

แพทย์ทางเลือกอื่น ๆ รวมถึงการรับผู้ป่วยเพือ่ฟักฟื้นใน

โรงพยาบาล และการส่งต่อตามความเหมาะสมอย่างเป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ

       โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ตระหนกัถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)     

สาขาคลองตัน เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายท่ีต้องการดแูลแบบประคับประคอง และให้บริการรกัษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที ่

จึงได้มีโครงการโรงพยาบาลบ้านแพว้ (องค์การมหาชน) สาขาคลองตัน โดยเปิดให้บริการงานผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน 40 เตียง, บริการทันตกรรม       

2 ยูนิต, กายภาพ, การแพทย์แผนไทย, การแพทย์ทางเลือก

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาคลองตัน

       ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรทัธาร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพือ่สร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาคลองตัน      

หรือโอนเข้าบัญชี “ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาคลองตัน” ธนาคารกรงุไทย สาขาบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745 - 0 - 19548 – 8

       ก าหนดวางศิลาฤกษ์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน



ขนมเป็นภัยต่อฟันเด็กไหม ?

        ขนมเป็นสาเหตุทําให้เด็กฟันผุได้ง่าย เพราะขนมเกือบทุกชนิดมีส่วนประกอบ

ของน้ําตาล น้ําตาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ําตาลทราย หรือ “ซูโครส”  ซึ่งเป็นน้ําตาลชนิด

ก่อให้เกิดการผุได้มากที่สุด เพราะเชื้อโรคฟันผุสามารถเปล่ียนน้ําตาลซูโครสให้เป็น 

“กลูแคน” (glucan) ที่มีลักษณะเหนียวคล้ายกาว ช่วยยึดให้เชื้อจุลินทรีย์เกาะกลุ่ม

ติดแน่นกับผิวฟันได้ดี เกิดเป็นคราบจุลินทรีย์อย่างสมบูรณ์บนผิวเคลือบฟัน และ

น้ําตาลซูโครสยังเป็นอาหารที่ดีของเชื้อ ทําให้เชื้อเจริญเพิ่มจํานวน เพิ่มการผลิตกรด 

และเพิ่มการสูญเสียแร่ธาตุออกจากตัวฟันและทําให้โอกาสที่ฟันจะผุเป็นไปได้มาก

โดย...ทันตแพทย์หญงิศรินยา  หาญธรีาศักดิ์

                 ผู้จัดการศูนย์ทันตกรรม

ทันตกรรม

โดย...คุณกัญญา ดําคลองตัน

หัวหน้างานผู้ป่วยในสามัญหญิง 

        ตา เป็นอวัยวะสําคัญที่ชว่ยในการมองเห็น แตเ่มื่อเรามีอายมุากขึน้ประสิทธิภาพการทํางานของ

ดวงตาย่อมเส่ือมลงและทําให้เกิดอาการตาฝ้าฟาง ตาพร่ามวั หรอืเป็นโรคเก่ียวกับตา เช่น โรคต้อกระจก 

คือ ภาวะที่แก้วตาหรือเลนส์ตามีลักษณะเป็นฝ้าขุ่นและแข็งตัวมาก ขึ้นเรื่อย ๆ โดยความขุ่นจะกั้นไม่ให้

แสงผ่านเข้าสู่ส่วนหลังของลูกตา ทําให้มองไม่เห็น มกัพบบ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจุบันไม่มียารักษาหรอื

ละลายต้อกระจกต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะไม่มียารักษาให้หายขาดได้    

แต่ยังมีพืชผักท่ีเราสามารถกินเพือ่ป้องกันได้ 

       จากรายงานการวิจัยจํานวนมากแสดงให้เห็นว่า วติามินเอ สารเบต้าแคโรทนี และสาร   

ต้านอนุมูลอิสระจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทําลายเนื้อเยื่อภายในตา ซึ่งเปน็สาเหตุหนึ่งของโรค 

ต้อกระจก ดังนั้นการรบัประทานอาหารที่เป็นแหล่งของสารเหล่านี้ซึ่งพบมากในผักผลไม้ที่มี       

สีเหลือง สีส้ม และสีเขียวเข้ม เช่น ฟกัทอง แครอท มะละกอ และผักใบเขยีวเป็นประจํา จะทําให้

จอตาแข็งแรง ไม่ถกูทําลายได้ง่าย อีกท้ังช่วยลดปัจจัยการเกิดต้อกระจกได้ แต่หากขาดวิตามินเอ

อย่างรุนแรงอาจทําให้ตาบอดได้ 

สานใจ 4

     ผักใบเขียวที่มวีิตามินเอสูงคงหนีไม่พ้น    

ผักโขม ผกัคะน้า ผักบุ้ง ปวยเล้งและผักกาดเขยีว 

โดย ผักโขม ทีค่นไทยนยิมนํายอดและใบอ่อน   

ไปลวกรับประทานเป็นผักจ้ิมน้ําพริกนั้นมีวิตามิน

เอสูง คนโบราณเชื่อว่าผักโขมจะชว่ยเพิ่มเลือด  

เพื่อเปล่ียนเป็นน้ํานมให้แม่ลูกออ่น เพราะอดุม 

ไปด้วยธาตุเหล็กและผักโขมยังมีสรรพคุณแก้ไข้  

ลดเสมหะ บํารุงธาตุไฟและแก้ฟกช้ําบวมในทอ้ง 

ผักคะน้า ผักท่ีใคร ๆ ก็รู้จัก นอกจากจะมี    

เบต้าแคโรทีน และวิตามินซีมากแล้วยังเป็นผัก   

ที่มีแคลเซียมสูงอีกดว้ย ผักบุ้ง เป็นผักท่ีเรา

คุ้นเคยกันตั้งแต่เดก็ ผู้ใหญม่ักบอกวา่กินผักบุ้ง

แล้วตาหวาน สายตาดี เนื่องมาจากผักบุ้งมีวิตามิน

เอสูงนั่นเอง ซึ่งวิตามินเอจะบํารุงสายตาและช่วย

ให้ดวงตามีน้ําหล่อเล้ียงจนตาเป็นประกาย ไม่แสบ 

ไม่แห้ง สรรพคณุแผนโบราณใชร้ักษาตาแดง 

รักษาตามวั ตาฟาง บํารุงสายตา เป็นผักท่ีมีรสเย็น 

ช่วยบรรเทาอาการร้อนใน ผักบุ้งมีหลายชนิด ทั้ง

ผักบุ้งจีน ผักบุ้งไทย เมื่อเทียบปริมาณวิตามนิเอ

กันแล้ว พบว่าผักบุ้งจีนมีวิตามินเอมากท่ีสุด 

กินผักใบเขียวถนอมสายตา

    ป้องกันต้อกระจก

        จากข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นว่าผักทั้ง 3 ชนิด มีวิตามินเอและอนพุันธ์ของวิตามินเอสูง จึงสามารถช่วยป้องกัน

ปัญหาเกี่ยวกับตาได้ ซึ่งไม่เพียงแต่คุณประโยชน์จากวิตามินเอเท่านั้น ผักทั้ง 3 ชนิด ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและแรธ่าตุอื่น ๆ 

รวมท้ังสารต้านอนุมูลอิสระล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นเราจึงควรหันมารับประทานผักกันให้มาก ๆ เพือ่สุขภาพของ

ดวงตาและสุขภาพของร่างกายค่ะ

ท าไมเด็กจึงติดขนมหวาน ?

        รสหวานของน้ําตาลในขนมทําให้เกิดการติดได้ไมว่่าจะเป็น

เด็กหรือผู้ใหญ่เพราะน้ําตาลทําให้สมองหล่ังสารชนิดหนึ่งที่ทําให้

เกิดความพึงพอใจ และคนที่กินจะรูสึ้กสดชื่นทันที เพราะน้ําตาล

ทรายถูกเปล่ียนเป็นน้ําตาลกลูโคส  ซึ่งเป็นโมเลกุลเล็กท่ีสุดเพื่อ

ซึมเข้าสู่เส้นเลือด และส่งเข้าเซลล์ให้ร่างกายนําไปใช้เป็นพลังงาน

ได้อย่างรวดเรว็ คนทีกิ่นหวานจึงรู้สึกสดชื่นทันที และชื่นชอบท่ี

จะได้ล้ิมรสหวานอีก ซึ่งนําไปสู่นิสัยชอบกินขนมหวาน หากไม่ได้

กินจะเกิดความรู้สึกโหยหรอือยากภาวะเช่นนี้เรียกว่า “การติด

หวาน” นอกจากนี้ในทางกายภาพต่อมรับรสหวานของเด็กจะ

พัฒนาเรว็กว่าต่อมรับรสอื่น ๆ การปลูกฝังให้เด็กกินหวานตั้งแต่

เล็ก ๆ จึงสร้างนิสัยการติดหวานให้เด็กได้ง่าย



        

สานใจ 5

       การตั้งครรภ์ในวัยรุน่ ทั่วไปหมายถึง การตั้งครรภ์ในขณะที่สตรีอายุน้อย ยังเจรญิเตบิโตไม่สมบูรณ์ 

หรือไม่เหมาะสมที่จะตั้งครรภ์ องค์การอนามัยโลก ใช้เกณฑ์ อายุ < 20 ปี ถือเป็น Teenage 

Pregnancy

ปัจจัยเสี่ยง

       ภาวะวยัสาวเรว็ขึ้น หรอืมีประจําเดือนครั้งแรกเร็วขึ้น

       การมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น

       สถานะทางเศรษฐกิจ ยากจน

       ปัญหาในครอบครัว

       ขาดความรู้เรือ่งเพศศึกษา และการเจริญพันธุ์

       การคุมกําเนิดท่ีไม่เหมาะสม

ผลต่อการต้ังครรภ์

       การตั้งครรภ์ในวัยรุน่ จะพบความเส่ียงต่อภาวะแทรกซ้อน หรือผลการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในด้าน

ต่าง ๆ มากขึ้น เชน่ ความดนัโลหิตสูง เนื่องจากการตั้งครรภ์ , โลหิตจาง , โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การ

คลอดก่อนกําหนด , การผ่าตัดคลอด , การตายของมารดา

การต้ังครรภ์ ในวัยรุ่น

(Teenage Pregnancy)

ฉบับหน้าพบกับการดูแลรักษา ส าหรับหญงิตั้งครรภ์นะคะ

         สภาพสังคมในปัจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงอย่างมาก ทางด้านสังคม ขนบธรรมเนยีมประเพณี ประชาชนไปสู่สังคมเมือง ซึ่งเกิดผลกระทบมาก

โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น  ทั้งมีภาวะทางร่างกายและจิตใจยังเจริญไม่พอ ผลกระทบทีต่ามมา ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยขาดความรู้       

ความเข้าใจ เรือ่งการปอ้งกันการตั้งครรภ์  เมื่อมกีารตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้ว จะมีความเส่ียงสูงในหลายด้าน 

ค าจ ากัดความ

ผลต่อทารก

      น้ําหนักแรกเกิดน้อย

      อัตราตายและทุพพลภาพ ของทารกปริกําเนิดสูงขึ้น

โดย...แพทย์หญิงดวงทิพย์  สิงหาคุณ

สูติ - นรีแพทย์

การล้างท าความสะอาดเล็บ ควรล้างมือและเล็บด้วยน้ําสบู่อุ่น ๆ ใช้แปรงนุ่ม ๆ ขัดตามซอกเล็บเบา ๆ 

และล้างออกด้วยน้ําสะอาด ชโลมด้วยครีมบํารุง เพือ่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กบัมือและเล็บ

การตัดเล็บมือที่ถูกต้อง ควรตัดให้มคีวามโค้งมนไปตามนิว้มือ ส่วนเล็บเท้านั้น พยายามตัดให้เป็นเส้นตรงมากท่ีสุด

เพื่อลดการสะสมของความสกปรกตามซอกเล็บและโอกาสเกิดเล็บขบ ไมค่วรตัดส้ันจนชิดเนื้อมากเกินไป และไม่ควร

ใช้วัสดุใด ๆ แงะงัดขอบเล็บ จมูกเล็บ เพราะอาจเกิดบาดแผลและการอักเสบได้

เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการตัดเลบ็ คือหลังจากอาบน้ํา หรือล้างจาน เพราะเล็บจะมีความออ่นนุ่ม ทําให้ง่ายต่อการตดั

แต่งแต่ถ้าหากไมร่อหลังอาบน้ําให้แช่เล็บในน้ําอุ่น สัก 5 นาทีก่อนตัดเล็บ

ตะไบเล็บใหส้วย ถ้าหากใช้ตะไบเล็บท่ีทําจากเหล็ก ควรตะไบเล็บไปในทิศทางเดียว ไม่ควรถูกลับไปกลับมา 

เพราะจะทําให้เล็บเป็นเส้ียนคมหรือฉกี แตถ่้าใช้ตะไบเล็บท่ีทําจากเซรามิคสามารถตะไบสวนทางกันได้ 

นอกจากนี้การตะไบเล็บควรตะไบจากขอบเล็บเข้าหาปลายเล็บเสมอ

การตัดเล็บทีถู่กวิธ.ี..

ข้อมูลจาก www.never- age.com 



สานใจ 6

Pharmacy Room ท าอย่างไรดี ? เมื่อลืมรับประทานยาคุมก าเนิด

       จากคราวที่แล้วเราได้รู้จักกับยาคุมกําเนิดที่มีหลายแบบกันแล้ว คราวนี้ถ้าหากเราลืมรับประทานยาหรือรบัประทานไม่ตรงเวลานั้นอาจมีผลทําให้

ประสิทธิภาพในการคมุกําเนิดของยาลดลง และอาจทําให้เลือดออกกระปริดกระปรอยได้ แตถ่้าหากคณุสาว ๆ เกิดลืมขึ้นมาจริง ๆ ละก็ยังพอมทีางแก้ไขได้อยู่ 

ดังนี้

• ลืมรับประทาน 1 เม็ด  ให้รบีรับประทานทันททีี่นึกไดแ้ละรับประทานเมด็ต่อไปตามเวลาเดิม

• ลืมรับประทาน 2 เม็ด ให้รบัประทานยาวันละ 2 เม็ด ติดตอ่กันเป็นเวลา 2 วัน โดยแบ่งรับประทานตอน

เช้า 1 เม็ด ตอนเย็น 1 เม็ด และใชว้ธิีการคุมกําเนิดแบบอ่ืนรว่มดว้ย เช่น ถุงยางอนามัยเป็นเวลา 7 วัน

• ลืมรับประทาน 3 เม็ดขึ้นไป  ควรหยุดยาและรอให้เลือดประจําเดือนมาก่อนแล้วจึงเริ่มยาแผงใหม่และ

ต้องใช้วิธีการคุมกําเนิดแบบอื่นรว่มดว้ย 7 วัน

        นอกจากนี้ ยังมีข้อควรระวังอีกด้วยว่า เมื่อเกิดอาเจียนหรอืท้องรว่งภายใน 4 ชั่วโมงหลังจากรับประทาน         

ยาคุมกําเนิด ยาอาจจะไม่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างเพียงพอ จึงจําเป็นต้องใช้วิธีการคมุกําเนิดแบบอ่ืนรว่มกับ         

การรบัประทานยาตามปกติ

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานยาเม็ดคุมก าเนิด

ในปัจจุบัน ยาเม็ดคุมกําเนิดแบบใหม ่ๆ มักจะมียาฮอร์โมนต่ํา จึงพบอาการข้างเคียงต่าง ๆ น้อยมากและมกัไมรุ่นแรง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน      

เวียนศรีษะ ตึงคัดเต้านม เป็นฝ้า น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งอาจจะพบในช่วง 2-3 เดือนแรก ซึ่งร่างกายกําลังค่อย ๆ ปรับตวั ขอเน้นว่า เมื่อเกดิอาการ  

เหล่านี้คุณสาว ๆ ไม่ต้องตกใจ อย่าหยุดยา ให้รบัประทานยาเม็ดคุมกําเนิดไปตามปกติ อาการข้างเคียงจะค่อย ๆ หายไป

อย่างไรก็ตาม วิธีการหนึ่งท่ีจะช่วยหลีกเล่ียงอาการเหล่านี้ได้ คือ การเลือกรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีระดบัฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ํา เพื่อลดโอกาส

ที่จะเกิดอาการแพแ้ละคล่ืนไส้อาเจียนรวมทั้งควรมีส่วนประกอบท่ีเป็น ฮอร์โมนโปรเจสโตรเจนชนดิที่ไม่ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงของน้ําหนักตัว ซึง่จะไม่นํา

ความอว้นมาสู่คุณสาว ๆ ด้วย

           ประโยชน์อื่น ๆ ของยาเม็ดคุมก าเนิด

           คุณสาว ๆ ทราบหรือไม่คะ ว่ายาเมด็คุมกําเนดินั้น นอกจากให้ประโยชนเ์พื่อการคุมกําเนิดแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ด้วยนะ

• ทําให้รอบเดือนสม่ําเสมอ ดังนั้นคุณสาว ๆ ที่ต้องการปรับรอบเดือนให้มาตรงตามเวลา ก็สามารถใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดในกรณีนี้ได้ โดยต้องรับประทาน    

อย่างน้อยเปน็เวลา 3-6 เดือน

• ทําให้ปริมาณเลือดประจําเดือนนอ้ยลง ซึ่งช่วยป้องกันภาวะโลหิตจางได้

• ช่วยลดอาการอุบัตกิารกลุ่มอาการกอ่นมีประจําเดือน เช่น อาการเครียด และปวดทอ้ง

• ลดอุบัติการของเนื้องอกรังไขช่นิดไมร่้ายแรง

• ลดอุบัติการของเนื้องอกเต้านมชนิดไม่ร้ายแรง

• ลดอุบัติการของการเกิดมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกและรังไข่

• ลดอุบัติการของการเกิดโรคไขข้อรูมาตอยด์

• ลดอุบัติการของภาวะอักเสบในอุ้งเชงิกราน

โดย...เภสัชกรหญิงลิ้นจี่  อุ่นเมือง

                 ผู้จัดการฝ่ายเภสัชกรรม



ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร

           กเ็ป็นปีท่ี 2 แล้วนะคะ สําหรับกิจกรรมงานปีใหม่ของศูนย์ล้างไตทาง

ช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาพร้อมมิตร ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี  

ท่ี 17 ธันวาคม 2552 ท่ีผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ของงานก็เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี 

ผู้ป่วยและญาติมีโอกาสได้พบปะสังสรรค์กัน ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด   

ซึ่งสําหรับปีนี้ก็เช่นเคยเราจัดงานกันท่ี อุทยานเบญจศิริใกล้ ๆ กบัโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว  สาขาพร้อมมิตรของเรานี่เอง                  

                 ในวันงานมีกิจกรรมมากมายท่ีทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมไว้สําหรับ

ผู้ป่วย อาทิเช่น การจับของขวัญจากทางศูนย์ฯ  และของขวัญท่ีผู้ป่วยได้เตรียมมาเอง เล่นเกมส ์ จัดให้ผู้ป่วยได้มีการบอกเล่า

ประสบการณ์ต่าง ๆ และรับประทานอาหารร่วมกัน  

     กิจกรรมในวันนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนาน เห็น

 ได้จากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคนจนลืม

 ความเหนื่อยและแดดท่ีร้อนไปเลยทีเดียว

งานท้ังหมดนี้ก็ขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ท่ีได้สนับสนุนในการจัดงานและท่ีลืมไม่ได้ก็คงเป็น

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ....ขอบคุณค่ะ

สานใจ 7



สานใจ 8

         โดย..คุณจารี  ศรีพารตัน์

รองผู้อํานวยการด้านงานพัฒนาคณุภาพ (HA)

ก่อนท่ีจะพัฒนา สิ่งแรกท่ีเราจําเป็นต้องทราบคือ บริบท ของเราเป็นอย่างไร  ท่ีระดับหน่วยงาน และระดับองค์กร

จากการกําหนดเข็มมุ่ง การดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยในปี 2552-2553 โดยนํา SIMPLE มาใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย

     ดงันั้น สิง่แรกท่ีหน่วยงานต้องกระทํา คือ การรับรู้ตนเอง โดยประเมินตนเอง (ตามแบบท่ีทีมพัฒนาคุณภาพกําหนดใช้เป็น

แนวทางเดียวกันกับ Service profile ตามมาตรฐาน HA ฉบับใหม่)

     หน่วยงานต้องทําความเข้าใจทุกอย่างอย่างละเอียด หากส่วนไหนไม่ใช้ตามบริบทของหน่วยงานก็ไม่ต้องทําในส่วนนั้น เช่น 

    “S” หากหน่วยงานใดไม่มีการผ่าตัดก็ไม่ต้องทํา และหากนําตัวใดมาใช้เป็นมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้ปลอดภัยก็ให้ศึกษา

รายละเอียดเดิมโดยใช้ GAP Analysis ทบทวนหรือเปรียบเทียบว่ามีช่องว่างระหว่างความรู้กับการปฏิบัติเพียงใด เพื่อพัฒนาปรับปรุง 

เติมเต็มในส่วนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่

ส่วนการ Tracer
                              คือ การแกะรอยตามระบบ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ การติดตามผลลัพธ์ เพื่อน าสู่การ            

                              วางแผนพัฒนาคุณภาพในเร่ืองนั้น ๆ

ก่อนการพัฒนา Tracer

โดย...คุณสุวีณา ธนพันธ์คง เจ้าหน้าที่สุขศึกษา

คิดสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม
     ปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามา ปีเสือปีนี้ขอให้ผู้อ่าน

จุลสานสานใจ ของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) ทกุท่านมีความสุขสมหวังทุกส่ิง

ประการนะคะ

       นอกจากจะเป็นปีใหมแ่ล้ว เสาร์สัปดาห์ท่ีสองเดือนมกราคมของทุกปี ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราจะได้เห็นเด็ก ๆ มีความสุขกัน ซึ่งวันเด็กปีนี้

ความสุขที่ทางโรงพยาบาลของเรามอบให้แก่เดก็ ๆ มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ เช่น เกมส์เก้าอ้ีดนตรี, เกมส์กินวิบาก, เกมส์ฮูลาฮูบ, เกมส์ทุบหน,ู

กิจกรรมระบายสี, กิจกรรมกูช้ีพหุ่นจําลอง และกิจกรรมอาชีพที่หนอูยากเป็น ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้เด็ก ๆ ลงชื่อในอาชีพที่ตวัเองฝันอยากจะเป็นโดย

ส่วนมากอาชีพที่เด็ก ๆ ฝันอยากจะเป็นคือ พยาบาล ตํารวจ และหมอ (ดจูากการลงชื่ออาชีพที่หนฝัูน)  ส่วนอาหารที่เรามอบให้เด็ก ๆ ได้อิม่ท้องกนัใน

ครั้งนี้คือ กระเพาะปลา และ นมสด  วันเด็กปีนี้นอกจากจะมีความสุขแล้วเด็ก ๆ ทุกคนยังไดร้ับของขวัญของรางวัลติดไม้ติดมือกันกลับบ้านไป สุดท้าย 

ขออวยพรให้เด็ก ๆ ซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไปมีความสุขและเป็นเดก็ดีของพ่อแม่และประเทศนะคะ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค



 ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล)

...เที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

...ท าความรู้จักกับ Google Chrome IT Corner…By นาย Hub

            ตลาดมหาชัย (ท่าเรือเทศบาล) ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีน ใกล้

กับวัดป้อมวิเชียรโชฎกและศาลหลักเมือง ห่างจากศาลากลางจังหวัด

ประมาณ 200 เมตร นับเป็นศูนย์กลางการค้าการคมนาคมของ

สมุทรสาคร  เนื่องจากการคมนาคมสัญจรมาสู่ตลาดมหาชัย 

เชื่อมโยงหลายเส้นทางเข้าด้วยกัน ทั้งเส้นทางรถยนต์ที่มาสุดตรง

ท่าเรือเทศบาล ซึ่งมีเรือเมล์ไปสู่ตําบลต่าง ๆ หลายแห่ง แล้วยัง

สามารถเช่าเรือหางยาวไปเที่ยวคลองโคกขามได้ มีทั้งเช่าเหมาลําและ

เรือประจําทาง และยังมีขบวนรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่มายัง

มหาชัยวันละหลายเที่ยวด้วย

ของฝากของท่ีระลึก

       อาหารสด และอาหารแห้งจากทะเลทุกชนดิ อาทิ ปลาเค็ม , กุ้งแหง้ , กะปิ , น้ําปลา , ข้าวเกรียบกุ้ง 

       ผลไม้ อาทิ ส้มเขียวหวาน ,มะม่วง , พุทรา , องุ่น , ส้มโอ , ฝรัง่ , ละมุด , ชมพู่ , กล้วย , มะละกอ , มะขามหวาน , มะพร้าวน้ําหอม ,

น้ําตาลมะพร้าว , และไม้ดอกไม้ประดับ

หากเพื่อน ๆ มีเวลาว่าง ก็ขอเชิญแวะไปเที่ยวชม หรือเลือกซื้อของฝาก อาหารทะเล ได้ท่ี ตลาดมหาชัย อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร นะคะ

Google Chrome คือ เว็บเบราว์เซอร์ใหม่สําหรับ Windows 

ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทาง Google เอง ซึ่งเป็นเบราว์เซอร์ที่รวมการออกแบบที่เรียบ

ง่ายเข้ากับเทคโนโลยีท่ีซับซ้อนเพื่อทําให้สามารเข้าใช้งานเว็บได้อย่างรวดเร็วขึ้น ปลอดภัย

ขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น ปราศจาก Virus Computer และ Mulware
ต่าง ๆ 

       จุดเด่นของ Google Chrome
- เป็นเบราว์เซอร์ที่ดูสะอาดตา ดาวโหลดมาใช้ได้ง่าย มีระบบที่รักษาความปลอดภัยที่ดี 

มีความเร็วในการใช้งาน ที่สําคัญ เบาเครื่อง เหมาะสําหรับใช้กับเน็ตบุ๊คส์

       จุดด้อยของ Google Chrome
- ตําแหน่งของลูกศรเมื่อทําการพิมพ์ อาจมีการผิดเพี้ยนไปบ้าง เมื่อทําการคัดลอก

ข้อความใดๆ ด้วยการทําแถบสี อาจจะประสบปัญหาไม่สามารถคัดลอกได้ทั้งประโยค 

เป็นต้น

ข้อมูลจาก : http://www.hmu111.com 

สานใจ 9



รั้วโรงพยาบาล

สานใจ 10

      โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)  ได้ทําบญุและพิธี

เปิดให้บริการหน่วยงานไอซียู (2) เมือ่วันที่ 14 มกราคม 2553 

เพื่อขยายพืน้ที่ในการให้บริการและรองรับผู้ปว่ย

        เมื่อวันที่ 15,20 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา จิตอาสาบ้านแพ้ว และมูลนิธิพุทธฉือจ้ีไต้หวันในประเทศไทย ร่วมกับศูนย์บริการเยี่ยมบ้านของโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไดอ้อกเยี่ยมผู้ป่วยท่ียากไร้และผู้พิการในเขตอําเภอบ้านแพ้ว เพือ่นําสิ่งของเครือ่งใช้และอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่ผู้ปว่ย

ที่ยากไรแ้ละผู้พิการในเขตอําเภอบ้านแพ้ว และพูดคุยให้กําลังกับผู้ป่วยและญาติ

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 โรงพยาบาลบ้านแพ้วได้จัดกิจกรรมกฬีาสีปี 2553  เริ่มต้นด้วยการเดินขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ พร้อมทั้ง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ต่อมาวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลา 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าลานอเนกประสงค์สมเด็จย่าฯ ได้บุญ

ไปตามกัน ๆ ส่วนภาคค่ําเป็นงานเล้ียงส่งท้ายปี 2552 ต้อนรับ ปี 2553 ปีขาล เรียกไดว้่าสนุกสนานต้อนรับปีใหม่กันเต็มท่ี



รายนามผู้บริจาคประจ าเดอืนธันวาคม

คุณชูพงษ์  ลือประเสริฐ และบรษิัทมารนีโกลด์โปรดักส์ จ ากัด

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องเอ็กซเรย์

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 3,000,000 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552

พระครูสาครพพิัฒนาภรณ์

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนสร้างห้องพิเศษ

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2552

1.  บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัด

2.  คุณชพูงษ ์ ลือสุขประเสริฐ

3.  พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์

4.  คุณเผอิญ - คุณสุภา  ศรนิิเวศน์

5.  คุณชุตินันท ์ สน่ันเสียง

6.  พระครวิูศิษฎ์พิทยาคม

7.  คุณทวีศักด์ิ - บรรเจิด  ภานุทัศนาภร

8.  คุณพัดชา  ชัยจรีนันท์

9.  คุณอติรุจ  วิทยาอารีย์กุล พร้อมหลานๆ

10. คุณบังอร ประคองเวช / คุณนานันทา  วงศ์ปัยนันทกุล

11. ครอบครัวกฤติวาณิชย์

12. คุณสมพงษ ์ ตั้งบํารุงพงษ์

13. คุณธีรสันต์  ตันติพฤฒินันท์

14. คุณสุพรรณ  ลี้สธนกุล

15. คุณรําพึง  สุนทร

16. คุณโง้วตง  แซ่จิว (นายสงวน  จิรเจริญยิ่ง)

17. โรงสีตั้งไถ่เฮง

18. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหลวง

19. ห้างหุ้นส่วนจํากัด มาเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง

20. บจก.พี.เอส.พี. สามเชียลตี้ส จํากัด

21. บริษัท นํ้ามันปิโตเลียมไทย จํากัด

22. คุณสมบัติ  เรียงแหลม

45. คุณศรศักด์ิ  สุขโสม

46. คุณทัศพร  เฉลิมสาครเกียรติ

47. คุณวัลยา  มงคลประดิษฐ์

48. คุณแอ้ม - คุณอ๋ัน

49. คุณศิวพล  แซ่ล้ิม

50. บริษัท ซีเอส แพคกิ้ง แอนด์ พร้ินติ้ง จํากัด

51. คุณศิร ิ ชมชาญ

52. นายประเสริฐ  สาลีวัฒนพงศ์กุล

53. คุณธีระพงศ์ - คุณวิมลมาศ  อารยะศานนท์

54. คุณเสาวณีย์  จําปาเทศ

55. หจก.เอส.ไอ.เอส เอ็นเจียเนียริ่ง

56. บริษัท แอโรฟลอิูด จํากัด

57. คุณเรวลี  หวังแสงหอม

58. บจก.ซี.เจ.วัฒนา โสภณ  จงเกียรติขจร

59. คุณชาญยุทธ  ฉัตรพิริยะพันธ์

60. คุณบุญลือ  บรรเจิดเชิดชู

61. คุณสุรพล  ประสิทธิ์พันธ์ (ต๋อง)

62. คุณจงจิตร  ศรัณยนิตย์

63. นายวัชระ  กรรณิการ์ (รองโฆษกรัฐบาล)

64. คุณแพรวพรรณ  ทะละวงศ์

65. คุณเพชร  ชาลังราว

66. คุณวรรณ ี ชนะสุพรรณ

23. คุณสุนทร  ศักด์ิศรีสุวรรณ

24. คุณประพันธ์ - คุณรัตนา  โลหะวิบุญวัตร

25. คุณสุนทร - คุณย้าย สุขสายันต์

26. บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จํากัด

27. บจก.พีทีที โพลเีมอร์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

28. คุณวีระยุทธ  ขู่ศัยเจริญ

29. คุณวิภา  รอดคลองตัน

30. สมาคมอุสหกรรมพลาสติกไทย

31. บริษัท สยามประณีตผลิตภัณฑ์ จํากัด

32. คุณธวัชชัย  วิกรยานนท์

33. คุณสุมิตร - คุณรุ่งนภา  เพชราภิรัชต์

34. คุณกรรณิกา  เจนจุลพร

35. บริษัท โปลเิมอร ์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด

36. บริษัท แกรนด์โพลเิมอร์สอินเตอร ์จํากัด

37. เพื่อนๆ CE ปศส.8

38. บริษัท มงคลภานุกิจ ขนส่ง จํากัด

39. บจก.ซินโกเทคโนโลยี จํากัด

40. คุณฐิตถิ  ธีรธิติวงศ์

41. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก (สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

42. บจก.พี.เค.ทรัพย์ไพศาล

43. นางวรี  นุชดอนไผ่

44. คุณธิมา  กิตติดิลกกุล
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คุณเผอิญ – คุณสุภา  ศรนีิเวศน์

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องดึงคอและหลงัอัตโนมัติ

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552

คุณแม่อุบล  เชิญวิริยะกุล และบริษทั ตั้งไถ่ฮ้ัวเฮง จ ากัด

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 50,000 บาท



9ผู้จัดท า - งานข้อมูลข่าวสาร อนุเคราะห์ข้อมูล - ทุกหน่วยงานใน รพ.บ้านแพ้ว   บรรณาธิการ/พิมพ์ - งานข้อมูลข่าวสาร

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

(องค์การมหาชน) ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

ไม่สวยหรอ?

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส

มีคู่บ่าวสาวคู่หนึ่ง จะมาแต่งงานที่โบสถ์แห่งหนึ่ง โดยมีบาทหลวงเป็นผู้ทําพิธี

เมื่อทําพิธีเสร็จแล้วเจ้าบ่าวก็ได้ถามกบับาทหลวงว่าค่าใช้จ่ายในงานนี้ทั้งหมดเท่าไร

ส่วนบาทหลวงก็ตอบกลับมาว่า "แล้วแต่ความงามของเจ้าสาว" ถ้าสวยมากก็ให้มาก                       

ถ้าสวยน้อยก็ให้น้อย เจ้าบ่าวก็ได้เอามือล้วงกระเป๋าอยู่พักหนึ่ง แล้วหยิบเหรียญ 

5 ขึ้นมาให้กบับาทหลวง  บาทหลวงจึงได้ถามว่า "ทําไมคุณถึงได้ดูถูกความงาม                          

ของเจ้าสาวคุณอย่างนี้" แล้วบาทหลวงก็ได้เปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวดู 

แล้วบาทหลวงก็ทอนเงินใหก้ับเจ้าบ่าว 3 บาท

(แล้วคุณก็คดิเอาเองว่าเจ้าสาวสวยมากน้อยขนาดไหน) 

ในสมัยหนึ่ง พระพทุธเจ้าประทับอยู่วัดเชตะวัน เมืองสาวัตถีปรารภพอ่ค้าผู้เศร้าโศกเสียใจกับการตายของบิดาอย่างไม่สร่างชายคนหนึ่ง 

ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า...กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระโพธิสัตวเ์กิดในตระกูลพ่อค้าเมืองพาราณสี มีชื่อว่า สุชาตกุมาร เมือ่เติบโตเปน็หนุ่ม        

ปูข่องเขาก็ได้เสียชีวติลง หลังจากปู่เสียชีวิตแล้ว บิดาของเขาอยู่ในอาการเศร้าโศกตลอดมา ไม่มีจิตใจทําการค้าขายเลย เมื่อเผาร่างปู่เสร็จแล้วก็นํากระดูก

มาบรรจุสถูปดินไว้ในสวนหลังบ้านเท่ียวไปไหว้กระดกูนั้นแล้วเดนิวนเวียนนั่งร้องไห้อยู่ ไมอ่าบน้ํา ไม่กินข้าวไมท่ําการค้าขายเป็นประจําทุกวัน สุชาตกุมาร

เห็นบิดาตกอยู่ในอาการเช่นนั้นจึงคิดหาวิธีเตือนสติ วันหนึ่งเขาเดินไปนอกบ้านเห็นววัตายตวัหนึ่งจึงนําหญ้าและน้ํามาวางไว้ข้างหน้ามัน แล้วพูดว่า 

“จงกิน จงดื่ม” ผู้คนที่เดนิผ่านไปมาเห็นเขากถ็ามว่า “ท่านทําอะไร เป็นบ้าเหรอ ปอ้นอาหารให้ววัตาย”สุชาตกุมารก็ไม่พูดตอบโต้อะไรยังคงนั่งพูดอยู่

อย่างนั้นชาวบ้านจึงเดินไปบ้านบอกบดิาของเขาให้ทราบว่า สุชาตกุมารเป็นบ้าแล้ว นั่งป้อนอาหารววัที่ตายแล้วบดิาของเขาพอทราบเรือ่งก็รีบไปดูด้วยความ

เป็นห่วงลูกชาย ลืมการตายของบิดาไปชั่วขณะ เมื่อไปถึงที่ลูกชายนั่งอยู่จึงถามว่า “ลูก เป็นคนฉลาดมิใช่หรอืทําไมจึงป้อนหญ้าป้อนน้ําให้ววัตายเล่า ไม่มี

วันที่มันจะฟื้นคืนมาได้ดอกอย่ามานัง่บ่นเพ้อเหมอืนคนไร้ความคิดเลย” สุชาตกุมารจึงตอบว่า “พ่อ.. วัวตวันี้ร่างกายมันอยู่

ครบบริบรูณ์ดี ผมเข้าใจว่ามันตอ้งลุกขึ้นมากินได้ ส่วนปูข่องเราไม่มีร่างกาย แล้วพ่อยังไปนั่งรอ้งไห้คร่ําครวญหา อยู่ท้ายสวน

เป็นประจํา พ่อมิใช่เป็นคนไร้ความคดิกว่าเหรอ” บิดาจึงได้สติคืนมา กล่าวยกยอ่งชมเชยสุชาตกุมารแล้วกล่าวเป็นคาถาว่า

"คนผู้มีปญัญา มีใจอนุเคราะห์ ย่อมทําบุคคลให้หลุดพ้นจากความเศร้าโศกได้ 

เหมือนกบัสุชาตบุตรของเราทําเราผู้บดิาให้หลุดพ้นความโศก ฉะนั้น"

บันเทิงธรรม...


