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สวัสดีจา ชวงพักผอนหนารอนใกลมาถึงแลว ปน้ีคาดวา
อากาศจะรอนจัด แตอยาใจรอนเหมือนอากาศ จะไปพักผอนท่ี
ไหน ก็อยาลืมประเทศไทย ยังมีอีกหลายมุมท่ีคาดวาหลาย ๆ 
คนอาจจะยังไมเคยแวะเวียน เพ่ือประหยัดเงินตรา ดูเหมือนวา
เศรษฐกิจทําทาจะรุมรอนตามอากาศไปดวย ไมวาดอกเบ้ียจะข้ึน
สูง นํ้ามันจะข้ึนราคา เปนปจจัยท่ีทําใหเราควรดํารงชีวิตดวย
ความไมประมาท 

ก็หวังวาทานผูอานคงจะไดรับความเพลิดเพลินกับ จุลสาร 
เลมน้ี ไมมากก็นอยกันละนา...

บก.ขอคุย แนะนํา...
โรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอมมิตร)

โรงพยาบาลพรอมมิตร เปน โรงพยาบาลเอกชนแห งแรกของ
กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนถนนสุขุมวิท หางจากปากซอยสุขุมวิท 39 ประมาณ 300 
เมตร กอกําเนิดข้ึนเม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ 2513 บนพ้ืนที่ 1 ไร 89 ตารางวา โดยมี
วัตถุประสงคครั้งแรกเพื่อเปนสถานพยาบาล ดูแลญาติพ่ีนองและบุคคลใกลชิด ในป
2537 ไดมีการปรับปรุงตอเติมตึกผูปวยใหมอีก 1 อาคาร จํานวน 5 ช้ัน เปดเปน
โรงพยาบาลขนาด 100 เตียง ใหบริการทางการแพทยแกผูใชบริการในเขตวัฒนาและ
พ้ืนที่ใกลเคียง
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          โรงพยาบาลพรอมมิตร มี ช่ือ เสียงเปนที่ รูจัก ดี ในความสามารถของ 
คณะแพทยผูเช่ียวชาญในทุกสาขาและการพยาบาลดูแลผูปวย อยางมีประสิทธิภาพ
          ปจจุบัน โรงพยาบาลพรอมมิตร เปลี่ยนช่ือเปน “โรงพยาบาลบานแพว 
(สาขาพรอมมิตร)” เปดใหบริการแกผูปวยนอกและผูปวยในตลอด 24 ช่ัวโมง ใน
สวนผูปวยนอกมีหองตรวจ 18 หอง มีหองฉุกเฉินซึ่งบริการตลอด 24 ช่ัวโมง

 หองพักผูปวยประกอบดวยหองพิเศษเดี่ยว หองคู และหองพักผูปวยรวม
3 เตียง ICU 10 เตียง
          คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว ตัดสินใจเปด สาขาพรอมมิตร 
เพราะตองการใหเปนสถานท่ีรองรับกรณีคนไขฉุกเฉิน โรคภัยตาง ๆ จากโรงพยาบาล
บานแพว เพ่ือใหสะดวกตอการพบรักษาจากอาจารยแพทยผูเช่ียวชาญสาขาตาง ๆ
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ภาวะโลกรอน

หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) เปนปญหา
ใหญของโลกเราในปจจุบัน สังเกตไดจากอุณหภูมิของโลกที่สูงข้ึนเรื่อยๆ
สาเหตุหลักของปญหานี้ มาจาก กาซเรือนกระจก (Greenhouse gases) 
ปรากฏการณ เรือนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก
คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความรอนบางสวนไวในโลก
ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบ
ดวงจันทร (ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด และตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมี
บรรยากาศกรองพลังงานจากดวงอาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนข้ึนเชนน้ี
คลายกับหลักการของเรือนกระจก (ที่ใชปลูกพืช) จึงเรียกวา ปรากฏการณ
เรือนกระจก (Greenhouse Effect) แตการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองของ CO2

ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต หรือการกระทําใดๆที่ เผา
เช้ือเพลิงฟอสซิล (เชนถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ หรือสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน ) สงผลใหระดับปริมาณ CO2 ในปจจุบันสูงเกิน 300 ppm 
(300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนป

ซ่ึงคารบอนไดออกไซดที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลก
ของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเปน ภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบัน

          กาซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจกอื่นๆ เปนตัวการ  
กักเก็บความรอนจากแสงอาทิตยไวไม ใหคายออกไปสูบรรยากาศ
ซึ่งเปนส่ิงที่ดี เพราะทําใหโลกของเรามีอุณหภูมิอบอุน สามารถดํารงชีวิตอยู
ไดแตปจจุบัน การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลตางๆ เชน ถานหิน นํ้ามันเช้ือ
เพลิง และการตัดไมทําลายปา
          ซึ่งการกระทําเหลาน้ีสงผลใหปริมาณ คารบอนไดออกไซดใน
บรรยากาศ เพิ่มข้ึนอยางมหาศาล อันสงผลกระทบตางๆมากมายไมวาจะ
เปนอุณหภูมิของโลกที่เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ภัยธรรมชาติตางๆเกิดบอยขึ้น
และน่ีคือสิ่งที่เกิดขึ้น

ที่มา : www.worldhot.com

- จํานวนพายุ Hurricane Category 4 และ 5 เพ่ิมข้ึนสองเทา ในสามสิบปที่
ผานมา
- เช้ือมาลาเรียไดแพรกระจายไปในที่สูงข้ึน แมแตใน Columbian, Andes 
ที่สูง 7,000 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล
- นํ้าแข็ง ใน ธารน้ําแข็ง เขตกรีนแลนด ละลายเพ่ิมมากข้ึนเปนสองเทาใน
ชวงทศวรรษที่ผานมา
- สัตวตางๆ อยางนอย 279 สปช่ีสกําลังตอบสนองตอ ภาวะโลกรอน โดย
พยายามยายถ่ินที่อยู

หากเรายังเพิกเฉยตอสิ่งที่เกิดขึ้น รับรองไดเลยวาจะเกิดเรื่องอยางนี้แน
- อัตรา ผูเสียชีวิต จาก โลกรอน จะพุงไปอยูที่ 300,000 คนตอป ใน 25 ป
ตอจากนี้
- ระดับน้ําทะเลสูงข้ึน 20 ฟุต
- คล่ืนความรอน จะมาบอยข้ึนและรุนแรงขึ้น
- ภาวะฝนแลง และไฟปาจะเกิดบอยข้ึน
- มหาสมุทรอารกติกจะไมเหลือนํ้าแข็ง ภายในฤดูรอน 2050
- ส่ิงมีชีวิตกวาลานสปช่ีสเส่ียงที่จะสูญพันธุ
          คนไทย (คนบานแพว) ตองตระหนักในสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้น 
และผลกระทบที่จะมีตอสุขภาพ

ภาวะโลกรอน (Global Warming)



คนดีขององคกร
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2551

แพทยหญิงสุธาสินี  กลั่นแกว                
แพทยเวชปฏิบัติทัว่ไป

นางสาวเบญจวรรณ  ทองคํา                 
หัวหนางานเวชระเบียน และ ศูนย Admission

ขณะตั้งครรภทําอยางไรใหฟนลูกแข็งแรง ?
ฟนของทารกมีการพัฒนาโครงสรางตั้งแตอยูในครรภ และตองการสารอาหารอยางเพียงพอ

เพ่ือใหเกิดโครงสรางที่สมบูรณ หญิงตั้งครรภควรกินอาหารใหครบ 5 หมู ในปริมาณที่เพียงพอ   
สารอาหารที่จําเปนตอการสรางฟนมีหลายอยางไดแก โปรตีน วิตามิน และแรธาตุตาง ๆ โดยเฉพาะ
แรธาตุแคลเซียมมีความจําเปนตอการสรางฟนใหแข็งแกรง ปริมาณแคลเซียมที่ไดรับไมควรนอยกวา
800 มิลลิกรัม ตอวัน หากดื่มนมสด ยูเอชที ขนาด 250 มิลลิกรัม วันละ 2 กลอง จะไดรับแคลเซียม
ราว 600 มิลลิกรัม รวมกับการกินอาหารมื้อหลัก 3 ม้ือ ที่หลากหลายไมซ้ําซาก ก็จะไดรับแคลเซียม
เพียงพอตอการสรางฟนและ กระดูกของทารก หากไมชอบด่ืมนม ก็ควรเลือกกินอาหารที่มีแคลเซียม
สูง ๆ เชน ผลิตภัณฑที่ทําจากนม สัตวตัวเล็กที่กินไดทั้งกระดูก เชน ปลาตัวเล็ก กบ กุงแหง เมล็ด  
ธัญพืช เชน งา และถั่วลิสง

ฟ.ฟนสะอาดจัง

ไดรับเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน 
“ดูแลเอาใจใสผูปวยเปนอยางดี”

ไดรับเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“มีมนุษยสัมพันธและอัธยาศัยดี”
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ฟนลูกจะดตีองเริ่มเมื่อตัง้ครรภ (ตอนที่ 1)

ท่ีมา : 102 คําตอบ แมลูกฟนดี-102 ป สมเด็จยา 
       กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



ทันโรครู

สุวีณา  ธนพันธคง
เจาหนาที่สุขศึกษา                                    
ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

สานใจ 5

          ในชวงหนาฝนหลายคนคงกังวลใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกระบาด
เปนแน ซึ่งเปนโรคที่เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุขของหลายจังหวัดใน
ประเทศไทยเนื่องจากวาในชวง 20 ปที่ผานมามีรายงานผูปวยมากถึงปละ
30,000-50,000 ราย โดยในปที่ มีการระบาดพบรายงานผูปวยมากกวา
100,000 รายตอป!!

กลุมอายุที่พบบอยสวนใหญเปนเด็กโตอายุ 5-14 ป เปนที่นาสังเกต
คือ ในชวง 2-3 ปที่ผานมาพบผูปวยที่อายุมากกวา 15 ปมากข้ึน และอัตรา
ตายในกลุมดังกลาวเพ่ิมมากข้ึนดวย โดยในป 2545 รอยละ 40 ของผูที่
เสียชีวิตมีอายุมากกวา 15 ป ถึงแมวาอัตราการเสียชีวิตจากโรคไขเลือดออก
จะลดลงมากเมื่อเทียบกับในอดีต แตเน่ืองจากอุบัติการณของโรคยังสูงอยู
ในปจจุบัน จึงยังมีผูเสียชีวิตดวยโรคนี้เปนจํานวนไมนอยประมาณปละ
100-400 รายโดยเฉพาะอยางย่ิงถาผูที่ไมไดรับการวินิจฉัยและดูแลอยาง
เหมาะสมอาจเสียชีวิตไดจากภาวะช็อก เลือดออก นํ้าเกินและตับวายได โดย
มักเกิดในชวงที่ไขลง เราจึงควรทําความเขาใจเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกให
มากข้ึน

ไขเลือดออกเกิดจากอะไร?
          เกิดจากการติดเช้ือไวรัสที่มีช่ือวา “เด็งกี” นําโรคโดยยุงลายช่ือ
“Aedes Aegypti” โดยยุงลายสามารถแพรเช้ือไวรัสไปยังผู อ่ืนไดตั้งแต
7-10 วันหลังจากดูดเลือดของผูที่มีเช้ือไวรัส หลังจากนั้นไวรัสเดงกีจะอยูใน
ยุงไปตลอดชีวิตของยุง โดยยุงชนิดน้ีชอบกัดคนในเวลากลางวัน หลังจากที่
คนถูกยุงกัดไปแลว 3-15 วัน (สวนใหญ 5-6 วัน) ผูที่ถูกยุงกัดก็จะเริ่มมี
อาการปวย

เมื่อไรจะสงสัยวาเปนไขเลือดออก?
เม่ือมีอาการไขสูง 2-7 วันโดยลักษณะเปนไขสูงตลอดเวลา กินยา

ลดไขทําใหไขลดไดบางแตเม่ือหมดฤทธิ์ยาก็มีไขข้ึนมาใหม รวมกับมีอาการ
หนาแดง เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน ปวดทองใตชายโครงขวาเน่ืองจาก
ตับโต มีอาการเลือดออก เชน จุดเลือดออกที่ผิวหนัง เลือดกําเดาไหล
อาเจียนหรือถายอุจจาระเปนเลือดหรือถายอุจจาระสีดําเหลว เมื่อไรก็ตาม
ที่มีอาการที่สงสัยไขเลือดออกดังกลาวควรรีบไปหาแพทย

ดูแลผูท่ีเปนไขเลือดออกในเบื้องตนอยางไร?
เช็ดตัวลดไข และใหยาลดไขพาราเซตามอลเมื่อมีไขสูง ควรหลีก

เล่ียงการใหยาลดไขกลุมแอสไพริน เพราะอาจทําใหมีเลือดออกหยุดไดยาก
มีอาการทางสมองหรือตับวายได ถาพอกินไดควรใหอาหารออน ยอยงาย
หากกินอาหารไดนอยใหด่ืมนม นํ้าผลไม หรือนํ้าเกลือแร ถามีเกล็ดเลือดต่ํา
ควรหลีกเล่ียงการกระทบกระแทกเพราะอาจมีเลือดออกได

ปองกันไขเลือดออกไดหรือไม?
          เน่ืองจากวัคซีนปองกันไขเลือดออกอยูในข้ันกําลังพัฒนายังไมมี
จําหนายในขณะนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการปองกันไขเลือดออก คือ ระวังไมใหเด็ก
ถูกยุงลายกัด และรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง เชน การปดฝาโองน้ํา   
เทน้ําขังในแจกัน หรือนํ้าที่หลอขาตูทุก 7 วัน ใสทรายอะเบทในแหลงน้ําขัง
เปนตน

แหลงอางอิง : พญ.รังสิมา โลหเลขา. เรื่อง "ไขเลือดออก". HealthToday THAILAND. www.healthtodaythailand.com

...โรคไขเลือดออก
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ทีมพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลบานแพว

ท่ีมา : บทความบางสวนจาก www.ha.or.th  โดย กุศลศรี ตอเล็บ

ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของความเป นมนุษย 
          ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ  วะสี ราษฎรอาวุโสไดใหแนวคิด
วา “โรงพยาบาลที่มีนํ้าใจ หรือมีหัวใจของความเปนมนุษย คือ โรงพยาบาล
ที่เขาใจมิติความเปนคนของ “คนไข” คําวา “คนไข” มีสองพยางค เราตอง
เห็นทั้งสองพยางค คือ เห็นทั้ง “ไข” และเห็นทั้ง “คน” นาจะนํามาพิจารณา
วา ระบบบริการสุขภาพดังกลาวควรเปนอยางไร
          ผูสูงวัยหลายทานคงเคยเห็นภาพความเอื้อเฟอผูกพันระหวาง
บุคลากรสาธารณสุข เชน แพทย นางผดุงครรภ กับชุมชนเมื่อหลายสิบปที่
ผานมา ภาพท่ีมีใหเห็น ไมเวนแมแตในสังคมเมืองหลวง ภาพการใหบริการ
แบบ delivery ดวยไมตรีจิตของผูใหบริการ ภาพความสํานึกในบุญคุณของ 
ผูรับบริการที่มีตอบ เกิดสังคมแหงความผูกพัน การชวยเหลือเก้ือกูลกัน
ตามวัฒนธรรมไทย ซึ่งภาพเหลาน้ีนับวันจางหายไปทุกที ลองพิจารณา
สังคมไทยรอบตัวเราทุกวันน้ี จะเห็นวาผูคนไดรับการปลูกฝง และถายทอด
มาตั้ งแต เด็ก ทั้ งในสังคมเล็ก ๆ ไปจนถึงสังคมใหญ ระดับประเทศ     
ทรัพยสินเงินทองนํามาซ่ึงช่ือเสียงลาภยศ สังคมเนนความเปนวัตถุนิยมมาก
ข้ึน “เงิน” จึงเปนตัวกําหนดทุกอยาง แมแตพฤติกรรมการบริการดาน    
สุขภาพ ผูรับบริการก็มีความคาดหวังมากข้ึน เปนเหตุใหความสัมพันธ
ระหวางแพทย-ผูปวยเปนทุกขสัมพันธ

          งานบริการดานสุขภาพ มีความเหมือนงานบริการอื่น ๆ อยางหนึ่ง 
คือ เปนงานที่ตองใช “หัวใจ” ของผูใหบริการ ดวยไมตรีและยินดีบริการ 
โดยใหบริการตั้งแตขอมูลขาวสาร การส่ือสาร การรักษาพยาบาล การ   
ปองกันโรค การสงเสริมสุขภาวะของผูรับบริการ จนถึงการดูแลอยาง  
ตอเน่ืองแบบองครวม แตตางกันที่บรรยากาศและสภาพแวดลอมน้ัน อยู
ทามกลางความทุกขยากของผูรับบริการ จึงอาจมีผลกระทบมาถึงผูให
บริการดวย ผูเขียนเห็นดวยกับระบบบริการ ซึ่งบางคนเรียกขานวาเปน 
“สาธารณสุขแบบเนนคุณธรรม” ในฐานะที่ นับถือศาสนาอิสลาม จึง     
ขอเสนอมุมมองการใหบริการ โดยเนนคุณธรรมนําการปฏิบัติ
          ศาสนาอิสลามเนนมิติทางจิตวิญญาณคอนขางมาก เน่ืองจาก
มุสลิมมีความสัมพันธกับพระผู เปนเจาตลอดเวลา โดยใชศาสนาเปน    
แนวทางในการดําเนินชีวิต มุสลิมจะถือวามีสุขภาพดี ตองมีความสัมพันธ  
ที่ดี
          ระบบสาธารณสุขแบบเนนคุณธรรมในการใหบริการโดยยอมรับ
ความแตกตางของผูรับบริการเปนส่ิงที่นาจะทําใหเรามองเห็นทั้ง “คน” และ
การใชความรูและศักยภาพในวิชาชีพ ก็จะทําใหเรามองเห็นภาวะความ   
เจ็บปวย “ไข” อาจเปนคําตอบของ “ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจของ
ความเปนมนุษย” ที่เรากําลังแสวงหาก็เปนได



1. การตรวจและดูแลเพ่ือสงเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ
2. การดูแลสุขภาพเด็ก พัฒนาการและภาวะโภชนาการ รวมถึง

การใหภูมิคุมกันโรคตามแผนงานการใหภูมิคุมกันโรคของประเทศ
3. การตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปและกลุมเส่ียง
4. การวางแผนครอบครัว (ยาคุมกําเนิด  ถุงยางอนามัย     

หวงอนามัย ยาฝงคุมกําเนิด และการทําหมันถาวร)
5. ยาตานไวรัสเอดส กรณีปองกันการแพรเช้ือจากแมที่ตั้งครรภ

สูลูก
6. การเยี่ยมบาน และการดูแลผูปวยที่บาน
7. การใหความรูดานสุขภาพแกผูรับบริการในระดับบุคคลและ

ครอบครัว
8. การใหคําปรึกษา (Counseling) และสนับสนุนใหประชาชน

มีสวนรวมในการสงเสริมสุขภาพ
9. การสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคในชองปาก ไดแก การ

ตรวจสุขภาพชองปาก การแนะนําดานทันตสุขภาพ การใหฟลูออไรด
เสริมในกลุมที่มีความเสี่ยงตอโรคฟนผุ เชน กลุมเด็ก ผูสูงอายุ ผูปวย
ฉายรังสีบริเวณศีรษะและลําคอ รวมทั้งการเคลือบหลุมรองฟน

บริการดานการตรวจวินิจฉัย

1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทยจนส้ินสุดการรักษา ทั้งนี้ รวมถึงการแพทยทางเลือกที่
ผานการรับรองของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

2. การคลอดบุตร รวมกันไมเกิน 2 ครั้ง (กรณีบุตรคลอดแลว
รอดออกมามีชีวิต) โดยนับตั้งแตใชสิทธิในโครงการหลักประกัน     
สุขภาพถวนหนา

3. คาอาหาร และคาหองสามัญ
4. การถอนฟน การอุดฟน การขูดหินปูน การทําฟนปลอมฐาน

พลาสติก การรักษาโพรงประสาท ฟนนํ้านม และการใสเพดานเทียม
ในเด็กปากแหวงเพดานโหว

5. ยาและเวชภัณฑตามกรอบบัญชียาหลักแหงชาติ
6. การจัดสงตอเพ่ือการรักษาระหวางหนวยบริการ
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กลุมที่ไดรับความคุมครอง

กรณีทันตกรรม

หลักประกันสุขภาพถวนหนา

ถามมา เราตอบ

ประกันสังคม

ทีมพิทักษสิทธิ์

(ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน และใสฟนเทียม)

ผูประกันตนมีสิทธิเขารับการบริการทางการแพทย ณ สถาน
พยาบาลใดก็ไดในกรณี ถอนฟน อุดฟน ขูดหินปูน โดยสํารองเงินจายไป
กอนและนําหลักฐานมาขอเบิกเงินคืนไดในอัตราไมเกิน 250 บาท/ครั้ง ป
ละไมเกิน 500 บาท และมีสิทธิใสฟนเทียมชนิดถอดได ฐานอคริลิก 1-5 
ซี่ ในวงเงินไมเกิน 1,200 บาท มากกวา 5 ซี่ ในวงเงินไมเกิน 1,400 บาท
ภายในระยะเวลา 5 ป ตั้งแตวันที่ใสฟนเทียมชนิดถอดไดฐานอคริลิก

หลักฐานที่ตองใชในการยื่นคําขอรับประโยชนกรณีทันตกรรม
- แบบคําขอรับประโยชนทดแทนกรณทีันตกรรม (2-16) 
- ใบรับรองแพทย ใบเสร็จรับเงิน
- สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนและสําเนาบัตรรับรองสิทธิฯ
- กรณีขอรบัเงินทางธนาคาร ใหแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
ประเภทออมทรัพยหนาแรก ซึ่งมีช่ือและเลขที่บญัชี

สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ www.nhso.go.th

สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th

(ตอจากฉบับที่แลว)



รั้วโรงพยาบาล
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เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการบริหาร        
โรงพยาบาลบานแพว, นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบานแพว พรอมดวยเจาหนาที่ และคณะบุคคลจาก    
หนวยงานตาง ๆ ไดเดินทางไปศึกษาดูงานดานการดูแลผูปวยและการ
บริหารโรงพยาบาล ณ เมืองฮองกง ประเทศจีน
          คณะดูงาน ไดเดินทางไปที่โรงพยาบาล Princess Margaret 
Hospital เพ่ือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในดาน

1. การดูแลผูสูงอายุ
2. การดูแลผูปวยติดเช้ือ ที่ศูนยควบคุมโรคติดเช้ือ (Infectious 

Disease Centre)
3. การดูแลผูปวยลางไตทางชองทอง (CAPD)
4. การใหบริการผูปวยโรคมะเร็ง
5. Central Supply
6. การอํานวยความสะดวกแกคนไข และประชาชน



Pharmacy  Roomภญ.ลิ้นจ่ี  อุนเมือง
รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

ยาลดความอวน
ใคร ๆ ก็อยากหุนดีดวยกันทั้งนั้น ถาเลือกไดก็อยากเกิดมาสวย

และหุนดี แตนํ้าหนักตัวที่ชักจะตุยนุยข้ึนทุกวันน่ีซิทําใหตองหนักทั้งตัว
หนักทั้งใจ จะทําอยางไรถึงจะขจัดไขมันสวนเกินออกจากรางกายได
อยางรวดเร็ว วิธีที่นิยมทํากันก็คือ การใชยาลดความอวน ซึ่งเปนวิธีที่
ไมถูกตองและไมย่ังยืนเพราะเม่ือหยุดยา ความอวนก็จะกลับมาอีกครั้ง
แตทําไมถึงใชกันจัง ทางกองควบคุมวัตถุเสพติดจึงขอฝากความหวงใย
มาถึงผูบริโภคใหรูจักยับยั้งช่ังใจกอนใชยาลดความอวน

ในยาลดความอวน 1  ชุดประกอบดวยยาอะไรบาง
จากการสํารวจของกองควบคุมวัตถุเสพติดพบวามีการจายยา   

ลดความอวนจากสถานพยาบาลเอกชนโดยจัดไวเปนชุด ใหรับประทาน
เหมือนกันในแตละวัน ประกอบดวยตัวยา อื่น ๆ ดวยประมาณ 1-6 
รายการ จากกลุมยาดังตอไปนี้

1. กลุมวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทประเภท 2  ซึ่งเปน
อนุพันธของแอมเฟตามีน โดยยาจะออกฤทธิ์กระตุน ศูนยควบคุมความ
อ่ิม ทําใหเกิดอาการเบื่ออาหาร

2. Fluoxetine  โดยปกติใชเปนยาตานอาการซึม เศรา แตมีผล
ขางเคียงทําใหไมอยากอาหาร

3. ธัยรอยดฮอโมน ยากลุมน้ีทําใหเกิดผลขางเคียงหลายอยาง
เชน นํ้าหนักที่ลดลงและยังมีผลตอระบบหัวใจและหลอดเลือดได เชน
ทําใหใจสั่น

4. ยาขับปสสาวะ มีผลตอการสูญเสียนํ้าในรางกาย ทําใหผูปวย
รูสึกนํ้าหนักตัวลดลงหลงัจากใชยา

5. ยาถายหรือยาระบาย จะกระตุนลําไสใหบีบตัวทําใหถายมาก
หรือบอยข้ึน ทําใหสูญเสียนํ้าและเกลือแร ทําใหผูปวยรูสึกผอมลงเร็ว

6. วิตามิน ยาน้ีใหเพ่ือลดผลขางเคียงที่อาจจะเกิดข้ึนเน่ืองจาก
การใชยา คือการขาดวิตามิน เน่ืองจากรับประทานอาหารนอยลงและการ
ใชยาระบาย

7. ยากลุม ß-blockers  เชน Propranolol  ยาจะลดอาการใจ
ส่ันที่เปนผลขางเคียงของกลุมยาอนุพันธ แอมเฟตามีน และธัยรอยด
ฮอรโมน ยากลุมน้ีปกติจะใชเพ่ือการรักษาความดันโลหิตสูง

8. ยานอนหลับ เชน Diazepam  เน่ืองจากผลขางเคียงของกลุม
ยาแอมเฟตามีนซึ่งกระตุนระบบประสาทสวนกลางทําใหนอนไมหลับ

ฉบับนี้จะกลาวเรียกนํ้ายอยกอนนะคะ แลวฉบับหนา พบกับ  
ผลกระทบตอรางกาย ที่มีตอรางกายในการกินยาลดความอวน นะคะ

ท่ีมา : ขอมูลประกอบการสัมภาษณ ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
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เคล็ดลับนารู - กินเพื่อสุขภาพ
กินนํ้ามะนาวปนสามารถแกอาการเมาคางไดจริงหรือ ?

ไมจริง แตแกอาการเมาคางไดโดยการดื่มน้ํากลวยปน
กับนมและน้ําผึ้ง เพราะกลวยจะทําใหกระเพาะของเราสงบลง สวน
นํ้าผ้ึงจะเปนตัวชวยหนุนเสริมปริมาณน้ําตาลในเสนเลือดที่หมดไป
ในขณะที่นมก็ชวยปรับระดับของเหลวในรางกายของเราทําให
อาการเมาหายไปได



IT Corner

ผลการวิจัยพบวากรดไฮโดรคลอริกสามารถชะละลายนิกเกิลและโคบอลตออกมาไดรอยละ 92 และ 84 
ตามลําดับ โลหะหนักที่ไดจากการชะละลายจะตองผานกระบวนการสกัดออกมาเปนโลหะที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะนําไปใช
ประโยชนในการทําเปนตัวเรงปฏิกิริยาตอไป กระบวนการวิจัยในเรื่องนี้มีความเปนไปไดในการนําไปใชประโยชนใน
เชิงพาณิชย โดยช้ินสวนแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือที่เปนปลอกเหล็ก และปลอกโลหะในเบื้องตนสามารถนําไปขาย
ตอได ในสวนของขั้วไฟฟาก็สามารถนํามาผานกระบวนการดึงโลหะหนักออกมา ในระยะยาวจะตองศึกษาวิจัยตอ
ในแงของเศรษฐศาสตร ความปลอดภัยและความคุมทุนในระดับอุตสาหกรรม รวมทั้งจําเปนตองไดรับความรวม
มือสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนในระยะยาว ผศ.ดร.มะลิ ยังไดใหคําแนะนําแกผูใชโทรศัพทมือถือวา
ควรนําซากแบตเตอรี่โทรศัพทมือถือสงคืนใหแกหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ไมควรทิ้งรวมกับขยะประเภทอื่นเน่ือง
จากเปนขยะอันตราย

          ในการชารจแบตเตอรี่โดยเฉพาะอยางย่ิงแบตเตอรี่ชนิดนิกเกิลเมทัลไฮไดรส รวมทั้งแบตเตอรี่ประเภทลิเทียมไอออน ซึ่งจะมีรอบของการชารจ
แบตเตอรี่ประมาณ 300 - 500 ครั้ง ควรชารจแบตเตอรี่ใหเต็มเม่ือแบตเตอรี่หมด ซึ่งจะชวยยืดอายุการใชงานของแบตเตอรี่ใหนานย่ิงข้ึน

แบตเตอรี่มือถือที่ใชแลว นํากลับไปใชใหเกิดประโยชน

ผศ.ดร.มะลิ หุนสม อาจารยประจําภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร ไดศึกษาวิจัยเรื่อง "การนํากลับ
รวมกันของโลหะมีคาจากขยะแบตเตอรี่มือถือดวยกระบวนการชะละลายดวยกรด" โดยนําแบตเตอรี่มือถือที่ใช
แลวมาแยกโลหะหนักและนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนไดอีก แบตเตอรี่ที่ใชศึกษามี 2 ชนิดคือ ลิเทียมไอออน
และนิกเกิลเมทัลไฮไดรส ที่นิยมใชกับโทรศัพทมือถือ ทีมวิจัยไดทดลองแยกชิ้นสวนแบตเตอรี่ ซึ่งสวนประกอบที่
เปนข้ัวไฟฟาจะมีโลหะหนักเปนองคประกอบ จากนั้นจึงนํากรด 3 ชนิด ไดแก กรดซัลฟวริก กรดไนตริก และกรด
ไฮโดรคลอริกไปชะละลายโลหะหนัก

ปาเขาประ-บางคราม ในเขตทองที่อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เพ่ือศึกษาธรรมชาติผืนปาลุมต่ําที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่
นาสนใจ รวมทั้งยังเปนถ่ินกําเนิดและเปนที่อาศัยของนกแตวแลวทองดํา ที่มีการสํารวจพบวาอาศัยอยูในผืนปาราบต่ําเขานอจูจี้จนเปนขาวแพรหลายใน
วงการอนุรักษทั่วโลก สภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะลาดเทในหุบเขาสวนมากเปนแหลงตนนํ้าลําธาร มีสายน้ํานอยใหญหลายสาย อยางเชน คลองสานแดง
คลองชี คลองเตียว คลองทอม คลองหินช้ัน เปนตน
สระมรกต พบวาเปนตาน้ําผุดขนาดใหญ ใจกลางของพื้นลางเปนทรายขาว
สะอาด น้ําในสระใสมาก จนมีลักษณะเปนสีฟาเขมสวยอยูใจกลาง ถาเรา
สังเกตให ดีวาตรงใจกลางสระบริเวณกนสระนั้นจะมีแรงดันนํ้าผุด        
กันทรายขึ้นมาตลอดระยะ อันแสดงใหเห็นวาสระมรกตแหงนี้คือตาน้ํา
ธรรมชาติที่มีขนาดใหญสามารถไหลไปหลอเล้ียงผืนปาดานลางและชุมชน
ที่อยูใกลเคียงกับปาผืนน้ี

ขอมูลการเดินทาง
          จากกระบี่ก็หารถสองแถวมายังคลองทอม มาประมาณ 32 กม.
แลวเล้ียวซายเขาทางหลวง 4038 เปนระยะทาง 16 กม. ระหวางทางจะมี
ปายบอกทางแยกไป น้ําตกรอน ทั้งสระมรกตและน้ํารอน

นํ้าตกรอน ตั้งอยูบริเวณบานบางคราม-บานบางเตียว อยูหางจากอําเภอ
เมืองกระบี่ตามถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) ประมาณ 45 กิโลเมตร จาก
น้ันแยกเขาถนนสุขาภิบาล 2 ตรงที่ ว าการอําเภอคลองทอมไปอีก
12 กิโลเมตร เปนนํ้าพุรอนแหงหนึ่งในบรรดาน้ําพุรอนอีกหลายแหงที่
กระจัดกระจายอยูในบริเวณนี้ นํ้าจะไมรอนมาก มีอุณหภูมิประมาณ
40-50 องศาเซลเซียส เปนนํ้ารอนที่ซึมข้ึนมาจากผิวดินซึ่งมีปาละเมาะปก
คลุมรมรื่น สายนํ้าไหลไปรวมกันตามความลาดเอียงของพ้ืนที่ บางชวงมี
ควันกรุนและคราบหินปูนธรรมชาติพอกอยู เปน ช้ันหนาทํ าให เกิด      
ทัศนียภาพสวยงามแปลกตา โดยเฉพาะบริเวณที่ธารน้ํารอนไหลลงสูคลอง
ทอมลดระดับเกิดเปนลักษณะคลายช้ันนํ้าตกเล็ก ๆ คาเขาชม เด็ก 10 บาท     
ผูใหญ 20 บาท

เท่ียวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

By .. นาย Hub

สระมรกต - น้ําตกรอน
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ครอบครัวลิมปนชยัพรกุล                                 
บริจาคเงินสดจํานวน 150,000 บาท วันที่  6 กุมภาพันธ 2551

ผูบริจาค
บริจาคเพื่อสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และ เครื่องมือทางการแพทย
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ลําดับ นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 ครอบครัวลิมปนชัยพรกุล 150,000.00            
2 นางอาภรณ  ชัยเศรษฐพงษ 12,000.00             
3 คุณวิไลลักษณ  รังสิโรภาส 12,000.00             
4 นายจิตต - นางลวน  ศรศิลปชัย 12,000.00             
5 นายสมศักด์ิ  แสงเจริญ 12,000.00             
6 นางมาลัย  แสงเจริญ 12,000.00             
7 นายลําดวน  เกาะเตน 12,000.00             
8 คุณสมาน - คุณอุไร  อินมิทิน 12,000.00             
9 นายณรงคศักด์ิ - นางประนอม  ลาภบริสุทธ์ิ 12,000.00             
10 นางใชก่ัว (แซกวย)  ต้ังกอบลาภ 12,000.00             
11 นส.อรอนงค  ต้ังกอบลาภ 12,000.00             
12 นางจงจิต  สุนันทารมณ 10,000.00             
13 คุณสมาน - นางลํายอง  สาระจิตต 10,000.00             
14 นายวิทิต  อรรถเวชกุล 7,000.00               
15 คุณพยุง  ปนวาสี 5,000.00               
16 นายเฉลิมศักด์ิ  ขวัญเจริญ 5,000.00               
17 คุณสมใจ  แซลิ้ว และครอบครัว 3,200.00               
18 คุณจําเริญ  ธนิกกุล 3,000.00               
19 นางเซียม  แซเฮง 3,000.00               
20 นายวินัย  ลิขิตกสิกุล 2,000.00               
21 คุณแจม  ลิ้มสงวน 1,000.00               
22 คุณพิมลรัตน  ลิมปนเวทยานนท 1,000.00               
23 คุณเยาวลักษณ  อินทวัจนะ 1,000.00               
24 คุณทองมน  ขันเจ็ดริ้ว 1,000.00               
25 นส.ธนวัลย เติมธนะศักด์ิ 1,000.00               
26 ดญ.ลลนา  เกลี้ยงมะ 500.00                 
27 นางทิวา  ซุนเจริญ 500.00                 
28 นางบุญมี  สุนทรช่ืน 500.00                 
29 ดญ.พรพรหม  จันทรเสี้ยวรัศมี 300.00                 
30 นายเจียสุย  แซเตาะ 200.00                 
31 นางสาววิไล  แซเฮง 200.00                 
32 คุณละมัย  ภักดีวงศ 100.00                 
33 คุณอรุณ  จันทิมา 100.00                 
34 คุณเกษร  กล่ํานคร 100.00                 
35 คุณเจียมจิต  จงภักดี 100.00                 

ขอเชิญรวมสมทบทุนกอสราง
ตึกสมเด็จยา 90 พรรษา โครงการ 2

เตียงผูปวยสามัญ 12,000 บาท
เตียงผูปวย ICU 70,000 บาท
หองพิเศษพรอมอุปกรณ 500,000 บาท
รถเข็นนอน 15,000 บาท
รถเข็นน่ัง โครงแสตนเลส 5,500 บาท
เสานํ้าเกลือ 1,600 บาท
ถังออกซเิยนพรอมเกย

- 15 Q 3,500 บาท
- 6 Q 6,500 บาท
อุปกรณการแพทยอื่น ๆ ตามกําลังศรัทธา...



“ตอนเปนแฟนกัน อะไรๆมันก็ดีอยางนี้"
ชายหนุม : บานคุณอยูไกล ซอยเปลี่ยว อันตราย ใหผมไปสงดีกวา
หญิงสาว : ซอยมันแคบกลับรถลําบากนะคะ
ชายหนุม : ไมเปนไรครับ ผมถอยหลังผานตลอดออกได

เมื่อแตงงานกันผานไป 5 ป.... อะไรอยางนี้ก็เกิดขึ้น
ภรรยา : พ่ี ๆ กลับเถอะดกึมากแลว
สามี : จะคุยกับเพ่ือน กลับไปกอนซิ
ภรรยา : ซอยมันเปล่ียว อันตรายนะพ่ี
สามี : กลับประจํา ไมมีอะไรหรอก
ภรรยา : ช้ันกลัวถูกขมขืน
สามี : ไมหรอกนา ... เด๋ียวนี้ โจรมันฉลาด... มันรูจักเลือก

ทานที่เกิดวันที่ 3
          ดวงดาวประจําวันเกิด : ดาวอังคารเปนดาวประจําดวงชะตา หมายถึง ผูไม
ยอมแพตอการตอสู มีพลังความคิดสรางสรรคอยูเสมอ มีความเปนตัวของตัวเอง
อยางสดใส ไมแครใคร ถาคิดวาสิ่งที่ทํานั้นถูกเปรียบดังความหมายของคําคํานี้
" Exuberance -  ราเริง และสดใส " จะใหภาพที่ชัดเจนที่สุด

อุปนิสัย: คุณเปนผูมีจิตใจงดงามและเต็มไปดวยความคิดที่จะสรางสรรคแตในสิ่งที่ดี
อะไร ๆ ก็ตามที่นารังเกียจหรือเปนสิ่งที่ไมดี  คุณมักจะไมคอยอยากของเก่ียวอยู
เสมอ ดวยความเปนคนดี มีน้ําใจของคุณ ทําใหคนรอบขางมักสัมผัสไดถึงความรูสึก
ดี ๆ ที่ออกมาจากตัวคุณ ทําใหมิตรสหายมักย่ืนมือเขามาชวยเหลือ ทุกครั้งที่คุณเดือด
รอน เรื่องตกอับไมคอยมีใหเห็นสําหรับผูเกิดวันนี้

สไตลการทํางาน : คุณชอบทํางานประเภทที่ตองพบปะผูคน เหมาะมากกับการทํางาน
เปนทีมเวิรก คือนอกจากจะตองติดตอประสานงานกับคนภายในองคกรแลว ภาย
นอกองคกรคุณก็สามารถจัดการไดเปนอยางดี และดวยความคิดดีๆ ที่คุณจุด
ประกายไดเสมอทําใหภาพรวมของงานเปนไปในทางที่ดี ทีมงานก็จะแฮปปมากๆ ที่ได
รวมงานกับคุณ

อาชีพที่เหมาะสม : ประชาสัมพันธ ฝายดูแลลูกคา ตัวแทนการขาย ประสานงาน ออร
แกไนเซอร เปดรานอาหาร รานเสริมสวย สปา ธุรกิจโรงแรม พนักงานตอนรับ
โอเปอเรเตอร

ย้ิมวันละนิด ชีวิตสดใส

เฉลยปริศนาอักษรไขว จากฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ 2551

รายชื่อผูโชคดีจากการตอบคําถามฉบับที่แลว ติดตอรบัของรางวัลไดที่ ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.บานแพว ตึกคลังเวชภัณฑ

1. คุณวิไล  ศักด์ิชัยยันต
2. คุณณัฐนันท  ทองเปลงศรี
3. คุณใกลรุง  ศรีหะชัย
4. คุณดุษฎี  สมอาภรณ
5. คุณพรพิมล  เกิดจงรักษ

6. คุณทัศนาวรรณ วังปา
7. คุณสุมาลี  บุญสุวรรณ
8. คุณสุนทร  นิลธานี
9. คุณจิราภรณ  เหล็กไหล
10. คุณอชิตะ ไชยามาตย

11. คุณจริยา สุวรรณศรี
12. คุณอุมารินทร ดอกเตย
13. คุณโสรดา วงศสรอย
14. คุณสุมนต แสงเงิน
15. คุณวธิดา คชดี

16. คุณจิราภรณ บรรจงรอด
17. คุณชวนพิศ ศรีสุวรรณ
18. คุณนุช พรามเจริญ
19. คุณชุติมา อวยจินดา
20. คุณรวีวรรณ ดําคลองตัน

ผูจัดทํา - ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อนุเคราะหขอมูล - ทุกหนวยงานใน รพ.บานแพว   บรรณาธิการ/พิมพ - ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทํานายดวงชะตา : วันเกิดจากดวงดาว

เกมจับผิดภาพ จํานวน 5 จุด

(เฉพาะ 20 ทานแรกเทาน้ัน หมดเขตรับช้ินสวนวันท่ี  31 มีนาคม 2551)
ผูตอบ.........................................................................................
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