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บก.ขอคุย...

ที่มา :http://www.lib.ru.ac.th/journal/jun/jun26-SoonThonPu.html

สุนทรภู เกิดเม่ือวันจันทรที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๑ จากนั้น
ไมนานบิดามารดาของทานก็แยกทางกัน โดยบิดากลับไปบวชที่เมืองแกลง อันเปนบานเกิด สวน
มารดาคงเปนนางนมของพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง และพักอาศัยอยูในกรุงเทพฯ สุนทรภู
เองไดพักอยูกับมารดาที่พระราชวังหลัง พรอมร่ําเรียนวิชาอานเขียนจากสํานักวัดชีปะขาว
(วัดศรีสุดาราม) ยานธนบุรี ตอมาจึงเขารับราชการในตําแหนงเสมียนนายระวาง แตดวยนิสัย
รักการเขียนกาพยกลอนจึงถวายตัวเปนอาลักษณในสมัยรัชกาลที่ ๒ จนส้ินรัชกาล จากน้ันได
ออกบวชแลวกลับมารับราชการรับใชพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว กระทั่งมีบรรดาศักด์ิ
สุดทายเปนพระสุนทรโวหาร เจากรมอาลักษณ จนถึงแกกรรมเมื่อป พ.ศ. ๒๓๙๘ ในสมัย
รัชกาลที่ ๔ สิริอายุได ๖๙ ป

          สุนทรภูสรางผลงานไวมากมายดวยงานหลากหลายประเภท อันไดแก นิราศ ๙ เรื่อง  
นิทานคํากลอน ๕ เรื่อง  สุภาษิต ๓ เรื่อง  บทละคร ๑ เรื่อง  บทเสภา ๒ เรื่อง และบทเหกลอม  
๔ เรื่อง  ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ องคการศึกษา วิทยาศาสตร  และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ
(ยูเนสโก) ยกยองใหสุนทรภูเปนบุคคลสําคัญของโลกในฐานะผูมีผลงานดีเดนดานวัฒนธรรม

กิจกรรมที่ควรปฎิบัติ
-  มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงาน
-  มีการแสดงผลงานประเภทนิทานฯของสุนทรภู
-  มีการประกวด แขงขัน ประชันสักวา ตอบคําถามเก่ียวกับประวัติชีวิต และผลงานของสุนทรภู

     สวัสดีทานผูรัดการอานทุกทาน ฉบับนี้ บก. ไมมีอะไร
จะเลาใหฟงหรอก (แลวจะบอกทําไมเนี่ย) แตอยากจะฝาก
ให ทุกท าน ดูแลสุขภาพกันไว ใหม าก  ๆ  ชวงนี้ อ ากาศ   
เปล่ียนแปลง เด๋ียวรอน เด๋ียวฝนตก รางกายจะปรับตัว   
ไมทัน แลวตอนนี้ไขเลือดออกกําลังระบาดอยางมาก ตอง
ระวังอยาใหยุงกัด เด็กเล็กยิ่งตองระวังอยางมาก (เปนหวง) 
ดูแลจําพวกแหลงนํ้าขังใหดี อยาปลอยใหยุงมาวางไข เพราะ
จะทําใหเกิดลูกนํ้า และเปนยุงมากัดเราในที่ สุด เอาละก็ 
หวงใยกันตามประสาคนคุนเคยแลว ขอใหผูอานไดรับสาระ
ความรูในฉบับกันใหจุใจเลยจา...



รูทันโรค
สุวีณา  ธนพันธคง : เจาหนาท่ีสุขศึกษา ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

โรคหัวใจปองกันได...

หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง
ไขมันโคเลสเตอรอลเปนไขมันที่มีความจําเปนตอรางกาย เนื่องจาก

เปนสวนประกอบที่สําคัญของเซลล โดยเฉพาะอยางย่ิงเซลลสมอง แตหากมี
ไขมันน้ีมากเกินไป จะเกิดการสะสมของไขมันในผนังของหลอดเลือดได
ไขมันที่รายที่สุดคือโคเลสเตอรอลชนิด แอล-ดี-แอล ในทางกลับกันไขมัน 
โคเลสเตอรอล ชนิด เอช-ดี-แอล เปนไขมันชนิดดีท่ีชวยปองกันโรคหัวใจ
ปจจุบันเราแนะนําให ควบคุมระดับไขมันโคเลสเตอรอลในเลือดไมใหเกิน
200 แอล-ดี-แอล ไมเกิน 130 และ เอช-ดี-แอล ควรมากกวา 35 (ย่ิงมาก 
ย่ิงดี) มิลลิกรัมตอเดซิลิตร ไขมันโคเลสเตอรอลสวนใหญมาจาก ไขมันจาก
สัตวและพืชบางชนิด เชน นํ้ามันปาลม นํ้ามันมะพราว (นํ้ามันพืชชนิดอื่น
เชน รํา ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ไมมีโคเลสเตอรอล) ดังนั้นหลักสําคัญ ของการ
ลดระดับไขมันในเลือดคือการ ควบคุมอาหาร หลีกเล่ียงอาหารที่เราเห็น ๆ 
วามีไขมันสูง เชน หมูสามช้ัน เน้ือติดมัน หนังเปด หนังไก ขาวขาหมู
ขาวมันไก กะทิ เนย พิซซา เบอรเกอร เปนตน โคเลสเตอรอลยังมีมากใน
เครื่องในสัตว สมองสัตว ไขแดงจากไขทุกประเภท (แตไมพบในไขขาว) 
อาหารทะเลบางชนิด เชน กุง ปลาหมึก หอยนางรม มันปู การรับประทาน
มังสะวิรัติ หรือแมกระทั่ง “เจเขี่ย” ก็ชวยลดไขมันโคเลสเตอรอล ไดดี แต 
ไมควรรับประทานไขแดงเกิน 2 ฟองตอสัปดาห นอกจากนั้นอาหารประเภท
ที่มีกากมาก เชน ขาวกลอง ขาวซอมมือ ซีเรียล ผลไม ก็มีสวนชวยลดการ
ดูดซึม ของไขมันเชนกัน ไขมันเอช-ดี-แอลอาจเพ่ิมให สูงได โดยการ      
ออกกําลังกายแบบแอโรบิคอย างสม่ํ าเสมอ แมว าการดื่มไวน หรือ
แอลกอฮอล (ทุกประเภท) ในปริมาณนอยๆ (1-2 แกวตอวัน) จะชวยหัวใจ
โดยเพิ่มไขมัน เอช-ดี-แอล แตความเปนจริงแลวผลเสียของแอลกอฮอลตอ
ระบบอื่น ๆ มีมากกวาผลดีมาก จึงไมมีแพทยทานใด แนะนําใหด่ืมไวนเพ่ือ
ปองกันโรคหัวใจ

ทําจิตใจใหผองใส
บุคคลที่มีบุคลิกภาพโกรธ ฉุนเฉียวงาย ทํางานแขงกับเวลา อยูกับ

ความเครียดตลอด พบวาสัมพันธกับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และยัง
เปนตัวกระตุน ใหเกิดปญหาแทรกซอนข้ึนในผูปวยที่มีโรคหัวใจอยูแลว
ดังนั้นหากทําจิตใจใหสงบ แจมใส มองโลกในแงดี ทําสมาธิ อาจชวยได
ผลดีอ่ืน ๆ ที่ตามมา คือสุขภาพจิตดี มนุษยสัมพันธดี ทําใหมีชีวิตอยาง
มีความสุข

          ทั้ง 5 ประการเปนเรื่องที่ พูดงาย แตทํายาก เน่ืองจากเปนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งปรับไดยากในผูใหญ จริง ๆ แลวไมยากเกิน
ความสามารถของทุกคน แตตองมีความตั้งใจมุงมั่นที่จะทํากอน บุคคล
รอบขาง เชน ครอบครัว และเพื่อน ก็มีสวนสําคัญมาก ที่จะชวยใหสําเร็จ
(หรือลมเหลว) ส่ิงที่ทํางายกวา คือเริ่มปลูกฝงพฤติกรรมที่ดีเหลาน้ีตั้งแต
เด็ก ใหรูจักเลือกรับประทาน (แตไมใช เลือกมาก) ไมสูบบุหรี่หรือใชสาร
เสพติด ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ ทําจิตใจ ใหแจมใส หากเด็กไทยทําได
เชนน้ี เช่ือวาอีก 10-20 ปขางหนาโรคหัวใจขาดเลือดและโรคอื่น ๆ ควร
จะลดลง แพทยโรคหัวใจคงตกงานมากขึ้น !!!

ฉบับหนาเราจะมาดูการปองกันโรคหัวใจขาดเลือดอีกหลายวิธี   
ที่เหลือกัน สําหรับวันน้ีขอใหคุณผูอานทุกทาน มีความสุขคะ

(ตอจากฉบับที่แลว)
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นโยบายวาระการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ป 2550-2551

เข็มมุง “ความปลอดภัยของผูปวยและพฤติกรรมการใหบริการ”

จารี  ศรีพารัตน : งานพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเน่ือง โดยเรงรัด สงเสริม ปรับปรุง/      
มาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติ ในการเฝาระวัง ในทุกระดับหนวยงานท่ัวทั้งองคกร เพ่ือสรางวัฒนธรรม ความปลอดภัยและความพึงพอใจของผูปวย โดย  
มุงเนนประเด็นสําคัญ ดังนี้

ดานความปลอดภัยของผูปวย “SIMPLE-B”

SAFE SURGERY : ความปลอดภัยในทุกกระบวนการของการผาตัด

INFECTION CONTROL : การปองกันและควบคุมการติดเชื้อ

MEDICATION SAFETY : ความปลอดภัยจากการใหยา รวมถงึการจดัซื้อ
                      จัดเก็บยาและอุปกรณทางการแพทย

PATIENT CARE PROCESS : กระบวนการดูแลผูปวย เชน ระบบการตรวจสอบตัวคนไข
 เพื่อไมใหผิดคน ผาตัดไมผิดขาง

LINE/TUBE/CATHETER : การดูแลผูปวยที่ตองใชอุปกรณกับอวัยวะ เชน ทอ, สายยาง
 ตลอดจนการจัดซื้อท่ีถกูออกแบบที่ปลอดภัย

EMERGENCY RESPONSE : การชวยเหลือภาวะฉุกเฉิน ถงึตัวผูปวยทันเวลา

BLOOD SAFETY : ความปลอดภัยจากบริการเลอืดในทุกกระบวน

ดานพฤติกรรมบริการ
          บุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาล ใหบริการโดยมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง โดยใหการรักษาผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ ดวยหัวใจ
ความเปนมนุษย ใหเกิดความประทับใจ โดยมุงเนน

1. การยิ้ม ไหว ทักทาย พูดจาไพเราะ ดวยอัธยาศัยที่ดี มีความเปนมิตร
2. มีความกระตือรือรน สนใจตอการใหบริการที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของผูปวย
3. การใหขอมูลการเจ็บปวย และชวยเหลือ เปนธุระใหผูมาใชบริการอยางเหมาะสม



หากเหตุการณเหลานี้เกิดขึ้นกับคุณ
- มีเพศสัมพันธโดยไมไดคุมกําเนิดเลย
- ถุงยางอนามัยแตก มีรูรั่ว หรือหลุด
- ลืมกินยาคุมไปวัน/สองวัน
- หวงอนามัยหลุด
- ไมแนใจวานับระยะปลอดภัยคลาดเคล่ือนไปหรือเปลา
- ถูกบังคับใหมีเพศสัมพันธโดยไมเต็มใจ และที่สําคัญ คุณไม

ตองการตั้งครรภ ยาคุมฉุกเฉินจะชวยปองกันการตั้งครรภ หลังจากมี
เพศสัมพันธ

ยาคุมฉุกเฉินคืออะไร?
ยาคุมฉุกเฉินเปนการปองกันการตั้งครรภวิธีหนึ่ง ตัวยาประกอบ

ดวยฮอรโมนชนิดเดียวกับที่มีอยูในยาเม็ดคุมกําเนิดทั่วๆไปแตมีปริมาณ
ฮอรโมนสูงกวา ยาคุมฉุกเฉินมีทั้งแบบฮอรโมนเดี่ยวและแบบฮอรโมน
ผสม ยาคุมฉุกเฉินที่ขายในเมืองไทย เชน โพสตินอร และมาดอนนา
เปนยาคุมฉุกเฉินแบบฮอรโมนเดี่ยว ถากินถูกวิธี ภายในเวลาที่กําหนด
จะชวยปองกันการตั้งครรภได 75 เปอรเซ็นต แตตองกินตามเวลาที่
กําหนดไวเทาน้ัน ในกลองยา 1 กลอง จะมียา 2 เม็ด ผูใชตองกินทั้ง
2 เม็ด โดยกินเม็ดแรก ภายใน 72 ช่ัวโมงหลังจากมีเพศสัมพันธ และกิน
เม็ดที่สอง เมื่อครบ 12 ช่ัวโมงหลังจากที่กินเม็ดแรก

ยาคุมฉุกเฉินปองกันการตั้งครรภไดอยางไร?
ยาคุมฉุกเฉินจะชวยปองกันการตั้งครรภโดย : 

- ขัดขวางการตกไข
- ขัดขวางการผสมกันระหวางไขกับอสุจิ
- ขัดขวางการฝงตัวของไขที่ผสมแลว
ไมแนะนําใหกินยาคุมฉุกเฉินเปนประจํา เพราะประสิทธิภาพใน

การคุมกําเนิด ต่ํากวา การกินยาคุมธรรมดาแบบที่กินทุกวันๆ ละ 1 เม็ด

การกินบวยชวยเพิ่มกําลังไดจริงหรือ? 
เฉลย จริง เพราะการที่คนเรามีอาการ เหนื่อย ออนเพลีย เพราะกรด

ในเลือดสูง รางกายไมสามารถปรับดุลความเปนดางไดทัน แตบวยมีความ
เปนดาง Ph 7.35 ใกลเคียงกับเลือดคนเรา จึงชวยถวงดุลความเปนดางได
และยังมีโปรตีน เกลือแร และสารอาหารที่จําเปนอยูมากอีกดวย

ยาคุมฉุกเฉิน (Emergency  Contraceptive  Pills)

Pharmacy Room

สานใจ 5

ยาคุมฉุกเฉินมีโทษตอรางกายหรือไม?
องคการอนามัยโลกและองคการอาหารและยาของประเทศสหรัฐ

อเมริกา ประกาศวาการใชยาคุมฉุกเฉิน อยางถูกตองและเฉพาะใน
กรณีฉุกเฉินเทาน้ัน จะไมกอใหเกิดอันตรายใดๆ แกรางกาย หาก
ตองการใชยาคุมฉุกเฉินแบบฮอรโมนผสม และผูใชมีประวัติเปนโรคลม
ชัก โรคหัวใจ โลหิตแข็งตัว หรือเปนโรค ที่เก่ียวกับเสนเลือดหัวใจ ผูใช
ตองปรึกษาแพทยกอนใช

อาการขางเคียงของการใชยา เปนอยางไรบาง?
ผูหญิงบางคนที่กินยาคุมฉุกเฉิน จะรูสึกคล่ืนไส วิงเวียนหรือ

ปนปวนในทอง บางรายอาจอาเจียน แตอาการเหลาน้ีจะเกิดข้ึนในชวง
เวลาส้ันๆ บางคนอาจมีอาการประจําเดือนมาชาหรือเร็วข้ึนอีกวันถึงสอง
วัน อาการขางเคียงเหลาน้ีถือเปนกรณีปกติของการกินยาคุมฉุกเฉิน จาก
การวิจัยพบวาไมเคยมีรายงานการเจ็บปวยรายแรง หรือเสียชีวิตอันเน่ือง
มาจากการกินยาคุมฉุกเฉิน

ถาเกิน 72 ชั่วโมงไปแลวจะทําอยางไรดี ?
ถาคุณมีเพศสัมพันธที่ไมแนใจวาจะตั้งครรภหรือไม และเวลาได

ผานไปเกิน 3 วันแลว การใชยาคุมฉุกเฉินจะไมมีประสิทธิภาพ คุณควร
รีบไปพบแพทยโดยดวน เพ่ือปรึกษาวาจะมีทางเลือกอื่น ๆ หรือไม

ยาคุมธรรมดาที่ตองกินทุกวัน สามารถปองกันการตั้งครรภไดดี
กวายาคุมฉุกเฉิน และมีอันตรายตอรางกายนอยกวายาคุมฉุกเฉิน ตอง
กินยาคุมฉุกเฉิน เม่ือฉุกเฉินจริงๆ เทาน้ัน หากคุณมีเพศสัมพันธอยูเปน
ระยะๆ ไมวาคุณจะแตงงานหรือไมไดแตงงานก็ตาม คุณควรคุมกําเนิด
ดวยวิธีธรรมดา เชน กินยาคุมทุกวัน ใชถุงยางอนามัย ฉีดยาคุม วิธี 
เหลาน้ีสามารถปองกันการตั้งครรภ ไดดีกวายาคุมฉุกเฉิน นอกจากนี้  
ยาคุมฉุกเฉินไมสามารถปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธตาง ๆ     
รวมทั้งโรคเอดสได

ภญ.ล้ินจี่  อุนเมือง : รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

เคล็ดลับนารู-กินเพื่อสุขภาพ



1. โรคจิต ยกเวน กรณีเฉียบพลัน ซึ่งตองทําการรักษาในทันที
และระยะเวลาไมเกิน 15 วัน

2. โรคหรือประสบอันตรายอันเน่ืองมาจากการใชสารเสพติดตาม
กฎหมายวาดวยยาเสพติด

3. โรคเดียวกันที่ตองใชระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภท
คนไขในเกิน 180 วันในหนึ่งป

4. การบําบัดไตกรณีไตวายเรื้อรัง (Hemodialysis) ยกเวน
    ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไมเกินหกสิบ

วัน ใหมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
   ข) กรณีเจ็บปวยดวยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดทาย ใหมีสิทธิได

รับบริการทางการแพทยโดยการบําบัดทดแทนไตดวยวิธีการฟอกเลือด
ดวยเครื่องไตเทียม ดวยวิธีการลางชองทองดวยน้ํายาถาวร และดวยวิธี
การปลูกถายไต ตามหลักเกณฑเง่ือนไขและอัตราที่กําหนดในประกาศ
สํานักงานประกันสังคม

ถามมา-เราตอบ

วิธีการใชบัตรทองเมื่อเจ็บปวยฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุ
กรณีไดประสบอุบัติเหตุทั่วไป

1. ควรเขารับการรักษายังหนวยบริการของรัฐหรือเอกชนทีเ่ขารวม
โครงการฯ และอยูใกลที่สุด

2. แจงความประสงคขอใชสิทธิพรอมแสดงเอกสารประกอบได
แกบัตรประกันสุขภาพถวนหนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐาน
อ่ืนใดที่ราชการออกใหและมีรูปถาย หากเปนเด็กใชสูติบัตร (ใบเกิด)
กรณีประสบภัยจากรถ

ผูมีสิทธิสามารถใชสิทธิบัตรทองตอเน่ืองจากคาเสียหายเบื้องตนที่
กองทุนทดแทนผูประสบภัยจากรถ หรือบริษัทประกันภัยเปนผูจาย
โดย

1. เขารับการรักษายังหนวยบริการที่เขารวมโครงการ
1.1  แจงใชสิทธิพรอมหลักฐานประกอบ ไดแก บัตรประกัน   

สุขภาพถวนหนา บัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการ
ออกใหและมีรูปถาย (หากเปนเด็กใชสูติบัตร) สําเนา พ.ร.บ. รถที่  
ประสบภัย

1.2  หากมีความเสียหายเกินคาเสียหายเบื้องตน ใหผูปวยสํารอง
จายแลวไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคูกรณี (กรณีไดขอยุติวารถ 
คูกรณีเปนฝายผิด)

หลักประกันสุขภาพถวนหนา

5. การกระทําใด ๆ เพื่อความสวยงาม โดยไมมีขอบงช้ีทางการ
แพทย

6. การรักษาที่ยังอยูในระหวางการคนควาทดลอง
7. การรักษาภาวะมีบุตรยาก
8. การตรวจเนื้อเย่ือเพ่ือการผาตัดเปล่ียนอวัยวะ ยกเวน การ  

ปลูกถายไขกระดูก
9. การตรวจใด ๆ ที่เกินความจําเปนในการรักษาโรคนั้น
10. การผาตัดเปล่ียนอวัยวะ ยกเวน การปลูกถายไขกระดูกตาม

หลักเกณฑที่กําหนด
11. การเปลี่ยนเพศ
12. การผสมเทียม
13. การบริการระหวางการรักษาตัวแบบพักฟน
14. ทันตกรรม ยกเวน กรณีถอนฟน อุดฟน และขูดหินปูน
15. แวนตา

โรคและบริการที่ไมมีสิทธิไดรับบริการทางการแพทย
(กลุม 15 โรคยกเวน)

ทีมพทิักษสิทธิ์

ประกันสังคม

2. เขารับการรักษายังหนวยบริการที่ไมเขารวมโครงการ
2.1  แจงใชสิทธิบัตรพรอมหลักฐานประกอบไดแก บัตรประกัน

สุขภาพถวนหนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ราชการ
ออกใหและมีรูปถาย (หากเปนเด็กใชสูติบัตร) สําเนา พ .ร.บ. รถที่
ประสบภัย

2.2  ติดตอสายดวน สปสช. 1330 เพ่ือประสานหาเตียงรองรับ
ในการใชสิทธิบัตรประกันสุขภาพถวนหนาตอเน่ือง

2.3  หากมีความเสียหายเกินคาเสียหายเบื้องตน ใหผูปวยสํารอง
จายแลวไปรับคืนจากบริษัทประกันภัยของคูกรณี (กรณีไดขอยุติวารถ
ของคูกรณีเปนฝายผิด) 

สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th

สานใจ 6 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) : www.nhso.go.th



ฟ.ฟนสะอาดจัง...

ทําไมเหงือกบวมในชวงตั้งครรภ ?

มีอาการแพทองแปรงฟนไมไดควรทําอยางไร ? 

       หญิงตั้งครรภประมาณรอยละ 70 มีเหงือกอักเสบเน่ืองจากมี
คราบจุลินทรียสะสมอยูมากที่ตัวฟน รวมกับการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอรโมนในรางกาย จึงมีผลใหเหงือกที่อักเสบอยูแลวเกิดอาการรุนแรง
ข้ึน จนทําใหสังเกตไดชัดเจน ซึ่งควรไดรับการรักษา หากมีหินปูนตอง
ขูดหินปูนออกกอน และตัวหญิงตั้งครรภเอง ตองใหความสําคัญกับการ
แปรงฟนใหสะอาดทั่วทั้งปากอยางสม่ําเสมอ

       การแปรงฟนในชวงตั้งครรภมีหลายคนที่ทําไดลําบาก เพราะการ  
เปล่ียนแปลงของฮอรโมนในรางกายทําใหเกิดอาการแพทอง บางคนจะเกิด
อาการอาเจียนไดงายเม่ือแปรงฟน จงึควรใชแปรงสีฟนขนาดเล็กลง และใชยา
สีฟนใหนอยกวาเดิม เพ่ือลดการระคายเคือง หรือลดการกระตุนการอาเจียน 
แมวาจะแปรงฟนไดลําบาก ก็ควรพยายามแปรงฟนหลังอาหารทุกครั้ง

เภสัชกรอภิรักษ  เมืองโคตร
เภสัชกร

ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“การบริการดี พูดจาไพเราะ”

นายสจุิตร  พลับลัดโพธิ์
พนักงานขับรถยนต

ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“มนุษยสัมพันธด ีการใหบริการดี”

ฟนลูกจะดีตองเริ่มเมื่อตั้งครรภ (ตอนที่ 1)
ตอจากฉบับที่แลว...

สานใจ 7

คนดีขององคกร...
ประจําเดือนพฤษภาคม 2551
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รั้วโรงพยาบาล

          เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2551 โรงพยาบาลบานแพว (องคการ
มหาชน) นําโดย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบานแพว, นายแพทย
สุรพงษ  บุญประเสริฐ ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว พรอมทั้ง   
เจาหนาที่โรงพยาบาลบานแพว รวมกับมูลนิธิโรงพยาบาลบานแพว 
สโมสรโรตารี่บานแพว เขารวมวางพวงมาลาเพื่อถวายสักการะพระศพ
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส    
ราชนครินทร ณ พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมหาราชวัง



          เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2551 โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) ไดทํา
การเปด ศูนยส งเสริม สุขภาพและพัฒนาผู สู งอายุ  ต .บ านแพ ว อ .บ านแพ ว 
จ.สมุทรสาคร เพ่ือใหผูปวย โดยเฉพาะผูสูงอายุ ที่ปวยเปนโรคความดันโลหิตสูง 
โรคเบาหวาน ไดรับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว โดยไมจําเปนตองเดินทางไปยัง  
โรงพยาบาล ซึ่งมีแพทยที่เช่ียวชาญ เภสัชกร พยาบาล และเจาหนาที่สาธารณสุข 
พรอมใหบริการ

สานใจ 9

ตารางการสงแพทยลงสูสถานอีนามัยท้ัง 5 แหง

30262224272325ทุกหมูยกกระบัตรสถานีอนามัยโคกงูเหา5

24191517201619ทุกหมูโรงเขสถานีอนามัยโรงเข4

1113912143124,3,5,9 + 
2,3,4,9

หนองบัว, บานแพวศูนยโรงพยาบาล 
(อบต.บานแพว เกา)

3

171289139117,9, + 1,2,6,8หนองสองหอง, หนองบัวสถานีอนามัยคลองสองหอง2

3513624ทุกหมูอําแพง, สวนสมสถานีอนามัยบานชองสาร1

ธ.ค.พ.ย.ต.ค.ก.ย.ส.ค.ก.ค.มิ.ย.หมูตําบล

รายช่ือสถานีอนามัยลําดับ เดือน (ป พ.ศ. 2551)ผูปวยพ้ืนท่ี

ศูนยสงเสริมสุขภาพและพัฒนาผูสูงอายุ



IT Corner

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

By .. นาย Hub7 วิธีปลอดภัยจากแฮกเกอร

ขอมลูจาก : หนังสือคอมพิวเตอร.ทูเดย

1.  อัพเดทอัพเดทระบบปฏิบัติการและโปรแกรมตางๆ โดยเฉพาะ
โปรแกรม Antivirus ที่คุณใชงานอยางสม่ําเสมอ ไมวาจะเปนวินโดวส
หรือระบบปฏิบัติการตัวอื่นๆ บางครั้งยอมตองมีบั๊ก มีชองโหวที่อาจจะ
เอื้อใหแฮกเกอรสามารถเจาะระบบเขามาได

2.  ถึงจะมีโปรแกรม Antivirus อยูแลวแตบางครั้งก็อาจจะมีบาง
ตัวที่หลุดรอดเขามาได วิธีการที่ดีที่สุดก็คือควรสแกนอุปกรณเก็บขอมูล
ทุกครั้ง ไมวาจะเปนการดหนวยความจําหรือ Flash Drive ตางๆ กอนนํา
มาใชงาน

3.  ติดตั้ง Firewall เพ่ือปองกันการโจมตีจากแฮกเกอรและเปน
การปองกันการรับ-สงขอมูลที่คุณไมตองการทั้งจากโปรแกรมสปายแวร
เอง หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่อาจจะเปนการเปดชองโหวในการโจมตีไดอีก

4.  ระมัดระวังการเลนอินเทอรเน็ตเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะเว็บ
สําหรับผูใหญทั้งหลาย ถาเขาไปอาจจะติดไวรัสหรืโดนแฮกโดยไมรูตัว
เลยดวยซ้ํา

สวสัดีครับผมนาย Hub เอง วันนี้ผมมี 7 วิธปีลอดภัยจากแฮกเกอรมาฝากกันครับ เพื่อปองกันขอมูลสูญหาย เรามาดูกันเลยดีกวาครับ

5.  ออบล็อกการทํางานของสปายแวร โดยอาจจะใช Firewall
อยางที่ไดกลาวไป หรือใชโปรแกรม Anti-Spyware มากวาดลางเลย อยา
ปลอยใหมีสายลับวายรายมาอาศัยในเครื่องคุณ

6.  ฝกตัวเองใหเปนคนรอบคอบ และจําใหข้ึนใจวาปลอดภัยไว
กอน การใหขอมูลสวนตัวที่สําคัญบางอยางผานระบบอินเทอรเน็ต ตองทํา
อยางระมัดระวัง มีอีกวิธีการที่ชวยเพ่ิมความมั่นใจไดมากข้ึน อยางเชน
การเขารหัส ขอมูลกอนสง หรือกรอกขอมูลในเว็บไซตที่เช่ือถือไดและมี
ระบบรักษาความปลอดภัยหนาแนนเทาน้ัน

7.  ติดตามขาวสาร รูปแบบการโจมตีใหมๆ อยูเสมอเพื่อที่จะได
ระมัดระวังและหาทางปองกันภัยที่อาจจะเกิดข้ึนกับตัวคุณตลอดเวลา

สานใจ 10

สวัสดีครับ ผมนายตะลอนเอง เปนอยางไรกันบางครับ หลังจากที่ไปเที่ยวตลาดน้ําอัมพวากันมาแลว  ไมรูวาเพ่ือนๆ ไดไปดูหิ่งหอยกันมาดวย
หรือเปลา แลวพอจะดับรอนกันไดบางหรือเปลาครับ เอาเปนวาฉบับนี้ผมจะขอพาเพื่อน ๆ เปล่ียนบรรยากาศไปไหวพระทําบุญที่วัดกันถึง 4  วัด ซึ่งอยู
ไมใกลไมไกลกันน่ีเองครับ ก็ในอําเภอบานแพวของเราเอง รับรองวาจะไดความสุขทั้งกายและใจกันครับ 

ชุมชนชาวรามัญ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร

วัดราษฎรศรัทธากะยาราม  วัดกระโจมทอง  วัดเจ็ดริ้ว และวัดหลักสองราษฎรบํารุง ทั้ง 4 วัดน้ีตั้งอยูในอําเภอบานแพว  จังหวัดสมุทรสาคร  เปน
ศูนยกลางของพุทธศาสนิกชน ที่มีชาวรามัญอาศัยอยู และไดรวมมือกับชาวจีน และชาวไทย สรางข้ึนเพ่ือเปนศูนยรวมของจิตใจ และวัฒนธรรม สามารถ
ดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีสันติสุข

ขอมูลการเดินทาง  : สามารถไปไดหลายเสนทาง ที่สะดวกสุดคือ เสนทางไป จ.นครปฐม ถนนเพชรเกษม ใหเขาทางแยกพระประโทน-
บานแพว ไปจนถึงทางแยกเขาวัดกระโจมทอง ใหเล้ียวซาย ไมไกลนักก็จะถึงวัดกระโจมทอง และตามดวยวัดเจ็ดริ้ว สวนวัดหลักสอง จะ
ตองเล้ียวขวากอนที่จะถงึวัดเจ็ดริ้ว ไปอีกไมไกลนักก็ถึงแลวครับ

วัดหลักสองราษฎรบํารุงวัดกระโจมทอง วัดเจ็ดริ้วพระพุทธรูปหยกขาว

วัดราษฎรศรัทธากะยาราม



ผูบริจาค

บริจาคเพื่อสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และ 
เครื่องมือทางการแพทย

คณะบุคคลตลาดบางกะป
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2           
จํานวน 1,000,000 บาท เม่ือวันท่ี 17 พฤษภาคม 2551

สานใจ 11

ท่ี นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 คณะบุคคลตลาดบางกะป 1,000,000.00
2 คุณพิบูลย  อุดมสิทธิกุล 250,000.00
3 คุณฐิติภนัน (นุช) เพชรดี 70,000.00
4 คุณนิพนธ  ไชยสิทธ์ิ 50,000.00
5 คุณทวีสาร - คุณทัศพร  เฉลิมสาครเกียรติ 50,000.00
6 นายประดิษฐ  เขียวคลาย 20,000.00
7 คุณแมตอม  พงษสวัสด์ิ พรอมบุตรธิดา 12,000.00
8 คุณสงัด - คุณกมลวรรณ - คุณธงไชย 12,000.00
9 คุณนอย  เลสหะพรสวรรณ 12,000.00
10 นายลิ่ว  เจียมเหลือง 12,000.00
11 นส.อมรรัตน  กรีธาธร 12,000.00
12 คุณสํารอง - คุณผาด เบาเนิด 12,000.00
13 คุณไพริน  โสภณวิมลกิจ 10,000.00
14 ดช.ชญานิน  ไกรเกริกศักด์ิ 10,000.00
15 พระหอมอนีโค (กอบางยาง) แมชีมวย 10,000.00
16 คุณสละ และคุณระเบียบ  วัฒนหิรัญ 10,000.00
17 คุณวิภา  ทรัพยเกษตรกิจ 5,000.00
18 คุณนิพนธ  กึนพันธ 5,000.00
19 คุณแดง  โพธ์ินิล 5,000.00
20 พระภิกษุหอม  อนีโกและอุบาสิก 5,000.00
21 คุณบุญมี  ฮกชุน 5,000.00
22 นายพรชัย  สุจิรภิญโญกุล 4,000.00
23 คุณเอียงเฮ็ก  แซกวย 2,000.00
24 ดญ.รัชนก  ปกไธสง 2,000.00
25 คุณแมกิมไน  แซเตง (แซคู) 2,000.00
26 คุณวีระชาติ  พิพัฒนไพศาล 1,000.00
27 ดช.จิราวัฒน  ทรัพยเจริญกูล 1,000.00
28 รานนิวแอดเวอรไทซิ่ง 1,000.00
29 นางสายพิณ  แกวจุนันท 1,000.00
30 คุณตังกวย  ลิมปนวิสุทธ์ิ 1,000.00
31 คุณอุทัยวรรณ  นิยมกชกร 1,000.00
32 นายถวัลย  ใจดี และภรรยา 500.00
33 นางบุญเพ็ญ  ภิรมยศรี 500.00
34 นส.นันทนภัส  วรัทยบุญญากานต 100.00

คุณพิบูลย  อุดมสิทธิกุล
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2           
จํานวน 250,000 บาท เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2551

คุณฐิติภนัน (นุช)  เพชรดี
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2           

จํานวน 70,000 บาท เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2551



รายชื่อผูโชคดีจากการตอบคําถามฉบับทีแ่ลว ติดตอรบัของรางวัลไดที่ ฝายแผนงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ รพ.บานแพว ตึกคลังเวชภัณฑ

1. คุณเบญจวรรณ ทองคํา
2. คุณอรทัย บุญบํารุง
3. คุณจินตนา มวงมณี
4. คุณสุทิศา ทิพจีรนันท
5. คุณกนกพิชญ มณีกาญจน

6. คุณดวงเดือน บัวทอง
7. คุณจันทรวิมล ปุจฉาการณ
8. คุณวิระยา มั่งมี
9. คุณวิภาดา ศรีแสงสวาง
10. คุณเพ็ญประภา   ช่ืนเจริญ

11. คุณนองเล็ก ลุมรา
12. คุณหฤทัย เต็มพรอม
13. คุณสุนีย กาหลง
14. คุณชิตหทัย นวมไข
15. คุณยรรยง สินเพ็ชร

16. คุณสมพร โคเมือง
17. คุณสุรียพร อรามรัตน
18. คุณสายพิณ อุยเวง
19. ด.ช.ณัฐดนัย บัวจันทร
20. คุณอาภรณ แสงอินทร

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

เฉลยคําถาม จากฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2551เกมทายภาพปริศนา ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2551

(เฉพาะ 20 ทานผูโชคดีเทาน้ัน  หมดเขตรับช้ินสวนวันท่ี 30 มิถุนายน 2551)
ผูตอบ.........................................................................................

คําตอบ

คําถาม
สาเหตุท่ีทําใหหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจตีบสวนใหญเกิดจาก
สาเหตุใด ?

เกิดจากไขมัน โคเลสเตอรอล และหินปูน (แคลเซียม) ไปสะสมอยูใน
ผนังดานใน ของหลอดเลือด ทําใหเลือดไหลไมสะดวก กลามเนื้อหัวใจ
ขาดอาหาร และออกซิ เจน จึงเกิดอาการ เจ็บแนนหนาอก หาก     
หลอดเลือดอุดตัน กลามเน้ือหัวใจจะตาย ซึ่งเปนการสูญเสียอยาง
ถาวร

เรื่องที่ 8 "อาชีพไมใช "
"สามีนอนดูอเมริกันฟุตบอลอยู ภรรยาเขามาขอรอง "ซอมไฟทางเดินใหหนอยสิ มันเสียมาหลายวันแลว" "ซอมไฟเหรอ" สามีโมโห "ฉันไมได

ทํางานเจเนรัลอิเลคทริคนะ ดูที่หนาผากซิมี จีอี. สลักไวหรือเปลา" "ง้ันซอมประตูตูเย็นใหหนอยนะ" ภรรยาขอตอ "ซอมตูเย็น ? " สามีฉุน "ไมไดทํางาน
เวิลดพูลนะ ดูหนาผากฉันซิมีอักษรสลักไวหรือเปลา" "คะ อยางนอยชวยดูบันไดใหหนอยไดไหม รูสึกมันจะพังแลวนะ "ซอมบันได" สามีโมโหสุดขีด
"ฉันไมใชพนักงานรับซอมบานนะ ดูซิมีเครื่องหมายพนักงานอยูตรงไหน" สามีปงปงออกจากบานไป เขาไปดื่มเหลาดับอารมณอยูสักพักก็รูสึกตัววาเขา
พูดจารุนแรงไป เขาตัดสินใจกลับบานมาซอมของใชใหภรรยา เมื่อกลับเขาบาน เขาเห็นไฟทางเดินสองสวางดี ประตูตูเย็นก็ซอมเปนปกติ บันไดก็ซอมเสร็จ
เขาจึงถามภรรยา "ที่รัก น่ีเธอซอมมันยังไง" "ออ พอคุณออกจากบานไป ฉันก็น่ังรองไหอยูที่หนาบาน มีผูชายคนหนึ่งผานมาถาม ฉันเลยเลาใหฟง
เขาอาสาวาจะซอมให โดยขอนอนกับฉันครั้งหนึ่ง หรือไมก็ทําคุกก้ีใหเขา" "เหรอ แลวเธอทําคุกก้ีอะไรใหเขาละ" สามีถาม "น่ีคุณ" ภรรยาขึ้นเสียง "ดู 
หนาผากฉันซิ มีอักษร S & P หรือเปลา" 

บุคคลหมายเลข 5 หรือผูท่ีเกิดวันที่ 5,14 และ 23 
ถูกควบคุมโดยพลังแหงดาวพุธ ซึ่งถือวาเปนดาวดวงเล็ก แตมี

ฤทธิ์คอนขางเกินตัว โดดเดนทางดานเดินทาง และมีวาทศิลปในการ
เจรจา สื่อถึงความรักที่โลดแลนไปตามจังหวะชีวิต ข้ึนลง ตามภาวะเหตุ
การณ และการเจรจาพาที เปนความรักที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ส่ือสารถึงกันตลอดเวลา แมวาจะหางกันคนละมุมโลก ความรักเหมือน
ปรอท เจอแลวมักมีเหตุใหจากกันช่ัวครู เม่ือทําภารกิจสําคัญสําเร็จแลว
ถึงจะไดยอนกลับมาเจอกันอีก เรียกวาจบลงดวยดีในตอนปลาย ในมุม
กลับกันมักเปนประเภทรักงาย หนายเร็ว มุมมองดานความรัก คือ    
อกหักดีกวารักไมเปน

บุคคลหมายเลข 6 หรือผูท่ีเกิดวันที่ 6,15 และ 24
ถูกควบคุมโดยเทพีวีนัส ซึ่งเปรียบเสมือนเทพีแหงความรัก

เต็มไปดวยความรักที่มีเสนหลนเหลือ เปนรักที่ย่ัวยวนชวนใหหลงใหล
เต็มไปดวยสีสันจินตนาการที่ไรขอบเขต ในมุมกลับกันเปนความรักที่
ถูกครอบงําโดยการหลงใหล ประเภทรักไมรูจักกาลเทศะ ไมรูจักเวลา
ขอเพียงใหไดรักหรือถูกรักก็พอใจ มุมมองดานความรัก ความรักคือ 
โอสถทิพย

เลขวันเกิด ถูกควบคุมโดยเทพองคใด

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

คําใบ...
เปนคําพองเสียง            
มี 3 พยางค
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