


บก.ขอคุย...
สวัสดีครับ ทานผูอานท่ีรักทุกทานกอนอ่ืนก็ขอแสดงความยินดีกับ

นักกีฬาไทยที่นําเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยทุกคนสําหรับโอลิมปกเกมสท่ี
ประเทศจีนท่ีจัดไดอยางยิ่งใหญสมศักด์ิศรีชาวเอเซีย

สวนเนื้อหาในฉบับนี้...ก็ยังมากไปดวยสาระเชนเคย ไมวาจะเปน
รูทันโรคที่นําเสนอเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด Pharmacy room ท่ี
นําเสนอในเรื่องของรก วามีประโยชนอยางไร หรือจะเปนเคล็ดลับนารูเกี่ยวกับ
ทานอน ซึ่งเราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อผูอานโดยเฉพาะ สําหรับในสวนของ
รั้วโรงพยาบาลก็มีการเริ่มเปดใชตึกใหมบางสวนเพ่ือรองรับปริมาณผูปวยที่
มากข้ึน และมีโครงการดี ๆ จากคุณหมอปยะธิดา ท่ีดูแลผูปวยโรคไตอยาง
องครวมที่ไมใชเพียงมุงดูแลรักษาโรคเพียงเดียว โดยไมลืมท่ีจะดูแลจิตใจของ
ผูปวยดวย เยี่ยมจิรง ๆ ครับ

กอนจากกันก็ขอใหทุกคนรักษาสุขภาพนะครับ เจอกันฉบับหนาครับ

คณะที่ปรึกษา...
นายแพทยสุรพงษ  บุญประเสริฐ
อาจารยวรวฒุิ  บุญเพ็ญ
คุณชุติมา  เนินหาด
คุณพรทิพา  แสงเรืองรอง
บรรณาธิการ...
นายแพทยศักด์ินันท  พาณิชยพงศพัฒน
กองบรรณาธิการ...
คุณกมลชนก  ปานเจริญ
คุณสุวีณา  ธนพันธคง
คุณรวีวรรณ  โพธ์ิทอง
ออกแบบศลิป...
คุณปยะนุช  ชูชวย
คุณศุภวลี  ช่ืนชูวงศ (ออกแบบปก)

สถานที่ติดตอ...
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)        
198 ม.1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท 034-419555 ตอ 1027
โทรสาร 034-482832
E-mail : banphaeo@yahoo.com
Website : www.banphaeo-hospital.or.th
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วันมหิดล
24 กันยายน วันมหิดล เปน วันคลายวัน ส้ินพระชนมของ สมเด็จ-

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีคุณูปการตอการ
แพทยสมัยใหมของไทย

ความเปนมา

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เปนพระราช
โอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระศรีสวรินทรา 
บรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจา พระราชสมภพ เม่ือวันที่ 1 มกราคม 2434 
และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 มีพระนามเดิมวาสมเด็จเจาฟา
มหิดลอดุลยเดช ในเบื้องตน ไดทรงศึกษาวิชาทหารเรือ ณ ประเทศเยอรมนี จาก
น้ันเสด็จกลับมารับราชการทหารเรือ ตอมาทรงมีอาการประชวรเรื้อรัง ไมสามารถ
รับราชการหนักได ประกอบกับทรงสนพระทัยในกิจการทางดานการแพทย จึงทรง
อุตสาหะเสด็จไปศึกษาวิชาการสาธารณสุข และวิชาแพทย ณ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา ทรงสอบไดประกาศนียบัตรการสาธารณสุข และปริญญาแพทยศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตเกียรตินิยม จากมหาวิทยาลัยฮารวารด หลังจากเสด็จกลับมาเมือง
ไทย พระองคไดทรงประกอบพระกรณียกิจทางดานการแพทยและสาธารณสุข
อยางมากมาย

          ทางคณะแพทยศาสตร และศิริราชพยาบาล ไดมีความเห็นพรอมตองกัน
วาใหยึดถือเอาวันที่ 24 กันยายนของทุกป เปนวันที่นอมรําลึกถึงพระองคโดยให
ช่ือวา วันมหิดล จัดข้ึนอยางเปนทางการครั้งแรก ในวันที่ 24 กันยายน 2494 โดย
จัดใหมีพิธีสงฆ ทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเชา และการนําพวงมาลาไป
สักการะที่พระรูป

พระราชกรณียกิจมากมายที่พระองคไดทรงประกอบไว เชน

- ทรงเปนอาจารยสอนนักศึกษาแพทย

- ทรงชวยเหลือในการขยายกจิการของโรงพยาบาลศิริราช

- ทรงอุทิศเวลาสวนใหญในการรักษาพยาบาลผูปวยดวยพระองคเอง

- ฯลฯ
“  ฉันจะไปเรียนหมอละ  เพราะวาเปนวิชาที่สนุกดี  เรามีโอกาสไดรักษาคน  
ไดทั้งคนจน  คนมั่งมี  และเจานายตาง ๆ ไดเต็มที่  หมอทํากุศลในการรักษา
พยาบาลไดดี ”
ที่มา : http://www.tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id=109&post_id=33421

24 กันยายน ของทุกป



Pharmacy  Room

การนอนมีความสัมพันธกับกระดูกสันหลัง เพราะหากนอนผิดทา เชน นอนงอตัวหรือ
นอนบิดตัว ติดตอกันหลาย ๆ ป อาจทําใหกระดูกสันหลังเล่ือนออกนอกแนวระนาบ ผิดรูป หรือ
คดงอได ทานอนเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหนอนหลับสนิท ตื่นนอนอยางสดช่ืนและไมปวดเมื่อย

          นอนหงาย ควรใชหมอนหนุนหัวแบบต่ําเพ่ือใหตนคออยูแนวเดียวกับลําตัว ปองกันการ
ปวดคอจากนอนคอพับหรือนอนเงยคอมากเกินไป แตทาน้ีไมเหมาะกับผูปวยโรคปอดและโรค 
หัวใจ เพราะกลามเนื้อกระบังลมจะกดทับปอดทําใหหายใจไมสะดวก หัวใจทํางานลําบากข้ึน การ
นอนหงาย ยังอาจทําใหผูมีอาการปวดหลังมีอาการรุนแรงขึ้นดวย

          นอนตะแคง การนอนตะแคงขวาชวยใหหัวใจทํางานสะดวก และอาหารที่คางในกระเพาะ
จะถูกบีบลงลําไสเล็กไดดี ชวยลดอาการปวดหลังไดทางหนึ่ง แตการนอนตะแคงซายอาจทําใหเสียด
ล้ินป เพราะอาหารยอยไมหมดและคางอยูในกระเพาะอาหาร หญิงตั้งครรภควรนอนตะแคงเพื่อไม
ใหมดลูกไปกดทับกระดูกสันหลังและเสนเลือดแดงใหญกลางลําตัว

          นอนคว่ําหนา อาจทําใหหายใจติดขัดและปวดตนคอ เพราะคอแอนมาทางดานหลังหรือ
บิดไปดานใดดานหน่ึงเปนเวลานาน ๆ ถาตองนอนคว่ําหนาควรใชหมอนรองใตหนาอกเพ่ือไมให
ปวดเมื่อยตนคอ

“ รกไหน ๆ...ก็เสี่ยงภัยทั้งนั้น ”
โดย ภญ.ล้ินจ่ี  อุนเมือง : รักษาการผูจัดการฝายเภสัชกรรม

เคล็ดลับนารู... นอนหลับทาไหนดีที่สุด

เม่ือเอยถึง “ รก ” เรามักนึกถึง “ ทารก ” และก็พอรูจักกันอยูบาง
แลววา “ รก ” กับ “ ทารก ” มีความเก่ียวของกันอยางไร แตสวนใหญเรามัก
อยูในกลุมผูที่รูแจงแตไมคอยจะเคยเห็น “ รก ” จริง ๆ (ยกเวนบุคลากร
ทางการแพทยที่ทํางานในหองคลอด) วารกมีรูปรางหนาตาอยางไรกันแนน
ลองมาทบทวนกันกอนนะคะวา รก คืออะไร รกมีลักษณะเปนกอนเน้ือ
แบนๆ แปะติดกันผนังมดลูก เปนจุดเช่ือมที่อาหารนํ้า ออกซิเจนจากคุณแม
ผานสายสะดือไปยังทารก และดวยเสนทางเดียวกันน้ีแหละที่ของเสียตาง ๆ
จากทารกจะถูกสงไปใหคุณแมทําการขับถายทิ้งไปขนาดของรกนั้นไมเล็กจิ๋ว
หรอกนะคะ และในเมื่อมีหนาที่สําคัญขนาดนั้น ก็ยอมตองมีขนาดใหญโต
พอสมควร คือมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 15 – 20 เซนติเมตร หนา
ประมาณ 2 – 3 เซนติเมตร สวนน้ําหนักก็ราวครึ่งกิโลกรัมเชียวคะ ที่
สําคัญเมื่อคุณแมคลอดทารกนอยออกมาแลว อีกสักพักก็จะคลอดรกออก
มาดวย

เม่ือการคลอดบุตรเปนไปอยางราบรื่นเรียบรอยสวนใหญคนเราจะตื่น
เตนยินดีกับสมาชิกใหมตัวนอยๆ มากกวาที่จะเหลือบแลดู “ รก “ ซึ่งคลอด
ตามออกมาติดๆ แตถึงอยางไรก็ยังมีผูเห็นประโยชนของรกอยูบางคะ เพราะ
ตั้งแตป ค.ศ. 1940 มีผูนํารกมาใชประโยชนทําเครื่องสําอาง เพราะรกเปน
แหลงของโปรตีนและคาดหวังผลจากฮอรโมน วาจะชวยกระตุนการเจริญ
เติบโตของเนื้อเย่ือ ลบริ้วรอย ใหผิวสวยผองใส ทั้งที่จริงแลวทารกแรกเกิด
(เจาของรก) ออกจะมีผิวเหี่ยวยน ยูย่ี

ปจจุบันเครื่องสําอางที่วางขายในบานเราก็อวดอางวามีสารสกัดจากรก
(Placenta extract) สังเกตไดวาผลิตภัณฑกลุมน้ีมีราคาแพง...จนถึงแพง
มากๆ ราคาเปนหลักพันหรือเหยียบหมื่นกันทีเดียวไมรูวาที่แพงมากนั้นเปน
เพราะหาวัตถุดิบ (รก) ไดยาก กระบวนการผลิตซับซอนภาชนะบรรจุหรูเลิศ
งบโฆษณาแพงลิบล่ิว หรือวากําไรมหาศาล สวนอานุภาพท่ีอางก็เลิศลํ้าอลังการ
ประมาณวา ชวยใหผิวเรียบ เนียน เตงตึง กระชับ สดใส ขาวผองเปนยองใย
ไรสิวสิวฝา ลบริ้วรอย ชะลอความชรา หนาเดง สวยเดน ช่ัวกาลนาน (ตราบ
เทาที่ใชผลิตภัณฑ)

ถาสังเกตใหดีจะพบวาบางผลิตภัณฑบอกเพียงวามีสารสกัดจากรก แต
ไมแจกแจงวารกเด็กหรือรกของสัตวอ่ืนใด เพราะที่จริงแลว รกที่นํามาใชใน
เครื่องสําอางมีทั้งรกของมนุษยและรกของสัตวอ่ืน ๆ ที่ไดยินกันบอย ๆ     
ดังเชน รกแกะ วัตถุดิบ (รก) เหลาน้ีมีความเส่ียงตอผูบริโภคพอสมควร และที่
หนาสนใจ คือตัวรกเองไมคอยสรางปญหาอะไรนัก แตที่นาเปนหวงคือของ
แถม อยางเชน เช้ือโรคที่อาจแอบแฝงมากับรกดวย

ไหนๆ เครื่องสําอางก็เปนผลิตภัณฑที่ผูบริโภคซื้อหากันดวยความพึงพอ
ใจเปนอันดับแรก ประกอบกับกฎหมายเกี่ยวกับเคร่ืองสําอางมีความเขมงวด
นอยกวาผลิตภัณฑสุขภาพชนิดอื่นๆ ดังนั้นผูบริโภคตองมีความรูมากๆ เขาไว
รูใหรอบดาน (ถึงจะรูวาเขาหลอกก็ เถอะ) แลวนํามาช่ังน้ํ าหนักให ดี ๆ
ไตรตรองใหรอบคอบ กอนซื้อ กอนใช วาสมควรจะเสี่ยงไหม คุมค า    
หรือเปลาน่ี

...แลวติดตามตอนที่ 2 ตอฉบับหนานะคะ...
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ฟ.ฟนสะอาดจัง....

สานใจ 4

มารูจักฟนน้ํานมกันเถอะ!!

ฟนน้ํานมเกิดขึ้นตั้งแตเมื่อไหร?

ทําไมฟนน้ํานมถึงแข็ง?

การพัฒนาการของฟนนํ้านมหรือฟนแทจะคลายๆกับกระดูก  เริ่มจากเปนเน้ือเย่ือออนกอน   ตอมาเมื่ออายุครรภได 4-6 เดือน  เน้ือเย่ือที่จะ
พัฒนาเปนฟนจะมีการสะสมของแรธาตุ  แคลเซียม   โดยรวมตัวกับแรธาตุ   ฟอสฟอรัส  เปนแคลเซียมฟอสเฟต  หรือ “ ไฮดรอซี่  อะปาไตต ” เปน
ผลึกของโครงสรางฟนที่แข็งแกรง   ผลึกแคลเซียมฟอสเฟต ของฟนมีขนาดใหญกวาผลึกที่เปนสวนประกอบของกระดูก ฟนจึงมีความแข็งมากกวา
กระดูก  และมีความทนทานเหมาะสมกับการบดเคี้ยวอาหาร

เด็กแรกเกิดเกือบทุกคนไมมีฟนใหเห็นไดในชองปาก หลายคน
จึงคิดวาฟนเปนอวัยวะที่เกิดภายหลังจากที่เด็กเกิดแลว  แทจริงแลว
ฟนนํ้านมเริ่มมีพัฒนาการเมื่ออายุครรภได 6 สัปดาห  โดยกําเนิดข้ึน
ในชวงรางกายทารกกําลังพัฒนากับอวัยวะอื่น ๆ โดยการรวมตัวของ
เน้ือเย่ือเกิดเปนปุมเล็ก ๆ ที่เรียกวา “หนอฟน”อยูภายในบริเวณที่จะ
เจริญเปนกระดูกขากรรไกรบน 10 หนอ  และอยูในขากรรไกรลาง 
10 หนอ

โดย...ทันตแพทยหญิงศรินยา  รงศเหลืองอราม

คนดีขององคกร…
ประจําเดือนสิงหาคม 2551

นายแพทยแสนศักดิ์  ลิขิตพงษวิทย : อายุรแพทยโรคปอด
ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรในดาน
“ความเสียสละ ขยัน และพูดจาไพเราะ”

นางสาวบุญมณี  หนูคง : พยาบาลวิชาชีพ
แผนกผูปวยในกุมารเวชกรรม

ไดรับคัดเลือกใหเปนคนดีขององคกรจาก “เรื่องเลาเขาเปนคนดี”



โดย...แพทยหญิงดวงทิพย สิงหาคุณ : สูตินรีแพทย แผนกสูติ-นรีเวชกรรม รูจักและเขาใจวัยทอง (1)
          วัยทองหรือวัยหมดระดู คือ ระยะเวลาที่ผูหญิงหยุดการมีระดู หยุดความสามารถที่จะตั้งครรภ ซึ่งอายุเฉล่ียของวัยหมดรูดในหญิงไทยคือ 45-51 
ป แตระยะเวลาเกือบสิบปกอนที่จะหมดระดูจริง ๆ น้ัน รังไขจะเริ่มทํางานนอยลงระดับฮอรโมนลดลง บางเดือนไมมีการตกไข ในชวงการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
คอย ๆ เกิดข้ึนผูหญิงก็จะเริ่มมีอาการเนื่องจากการพรองฮอรโมนไดตั้งแตยางเขาสูวัยกลางคน แมจะยังคงมีระดูอยู

วัยทอง...วยัหมดระดู
          การหมดระดูเน่ืองจากรังไขหยุดสรางฮอรโมน เปนเรื่องของธรรมชาติไมถือวาเปนความผิดปกติแตอยางใด แตมีการเปลี่ยนแปลงในรางกายเกิด
ข้ึนหลายอยาง เน่ืองจากการขาดฮอรโมนเอสโตรเจน กอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ทําใหผูหญิงสวนใหญตองมีชีวิตในวัยทองอยางลําบาก ตนเองเปนทุกข 
กอภาระใหแกลูกหลานและสังคม จงมาทําชีวิตในวัยหมดระดูใหเปนวัยทอง ไมใชวัยไมใกลฝงที่นับแตจะรอวันตายกันดีกวา

          อาการของผูหญิงวัยทองเปนอาการทีเ่กิดเน่ืองจากการทีฮ่อรโมนเอสโตรเจนลดลง แยกไดเปน อาการในระยะแรก และอาการในระยะยาว 

อาการที่เกิดขึ้นในระยะแรก
          คืออาการที่เกิดข้ึนตั้งแตยังไมหมดระดูหรือเพ่ิงหมดระดูไปไมเกิน 1 ป 
อาการเหลาน้ันไดแก

1. อาการรอนวูบวาบ หนาวงาย รอนงาย รอนมากกวาคนหนุมสาว เหงื่อ
ออกมาก อาการมักเกิดตอนกลางคืน ทําใหนอนหลับไมสนิท

2. ออนเพลีย ออนลา หงุดหงิดงาย ใจนอย รองไหโดยไมมีเหตุผลอารมณ
แปรปรวน หลงลืมงายโดยเฉพาะเหตุการณที่เพ่ิงเกิดข้ึน ความตองการทางเพศ
ลดลง

3. อาการทางระบบอวัยวะสืบพันธุและระบบปสสาวะ ชองคลอดแหงเจ็บ
เม่ือมีเพศสัมพันธ ปสสาวะบอย กล้ันปสสาวะไมอยู

4. ผิวแหง ผมแหง ผมรวง เล็บเปราะ

อาการในขอ 1 จะเกิดข้ึนในระยะแรก สวนมากอาการนี้จะหายไปหลังจาก
หมดระดูไปได 1-2 ป อาการเหลาน้ีไมมีอันตรายตอสุขภาพกายมากนัก แตทําให
หญิงวัยทองเปนคนสุขภาพจิตไมดี เปนคนนารําคาญ ไมมีใครอยากอยูใกล สวน
อาการในขอ 2 ถึงขอ 4 อาจเปนอยูนาน และมีอาการมากขึ้นเม่ืออายุมากข้ึน

อาการที่เกิดขึ้นในระยะหลัง
          คือ การเปล่ียนแปลงที่คอย ๆ เกิดข้ึน เม่ือเริ่มแรกจะไมมีอาการใด ๆ 
จนเมื่อการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันเกิดมากจนไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได จึง
แสดงอาการขึ้น  การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีสามารถปองกันได และถาปลอยใหเกิด
ข้ึนจนแสดงอาการแลวจะเปนอันตรายอยางยิ่ง การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันไดแก

1 .กระดูกพรุน
2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
3. โรคความจําเส่ือม “ฉบับหนาจะมาบอกถงึวิธีการปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพดีในวัยทอง 

หามพลาดนะคะ”

สานใจ 5
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โดย คุณสุวีณา  ธนพันธคง : เจาหนาท่ีสุขศึกษา  ฝายสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค

กินอยางไรหัวใจแข็งแรง ...

อยาขาดวิตามินบี แมวาวิตามินบีจะมีหลายชนิดและทําหนาที่
แตกตางกัน เชน โฟเลท ตองการวิตามินบี 12 รวมในการทํางานไนอะซิน
(วิตามินบี 3) ตองการไรโบเฟลวิน (วิตามินบี 2) และวิตามินบี 6 ดังนั้น 
ส่ิงสําคัญ คือ การรับประทานวิตามินบีทุกตัวใหสมดุลกัน อาหารที่มี
วิตามินบีสูง ไดแก เน้ือสัตว นม เนยแข็ง ไข ถ่ัว ผัก และผลไม

สิ่งสําคัญ ในการดูแลสุขภาพหัวใจนอกจากพฤติกรรมการบริโภคที่ดีแลว
ก็คือการออกกําลังกาย และหมั่นดูแลน้ําหนักตัวใหอยูในเกณฑเสมอ
รวมไปถึงการทําจิตใจใหสดช่ืน ผองใส และการนอนหลับพักผอนให
เพียงพอ เพียงเทาน้ีคุณก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจได

โรคหลอดเลือดหัวใจ นับเปน 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคน
ทั่วโลกกวา 16.6 ลานคน ซึ่งถือวาเปนโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดอันดับ
ตน ๆ โรคหลอดเลือดหัวใจมีปจจัยหลักๆอยู 2 ปจจัย คือ

- ปจจัยที่ควบคุมไมได เชน กรรมพันธุ อายุ เพศ เช้ือชาติ

- ปจจัยที่ควบคุมได เชน การสูบบุหรี่ การไมออกกําลังกาย โรคอวน
รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลสูง

- ปจจัยควบคุมไดที่ เปนสาเหตุกอใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ
สวนใหญก็คือ พฤติกรรมการบริโภค การดูแลสุขภาพหลอดเลือดหัวใจ

โดยมีวิธีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค มีหลักงาย ๆ ดังนี้
- ลดไขมันอิ่มตัว เชน ไขมันสัตว นํ้ามันมะพราว กะทิ นม

- เล่ียงไขมันทรานซ ซึ่งมีมากในเนยเทียมและเนยขาวที่ใชทําขนม

- บริโภคน้ํ ามันปลาและกรดไขมันไม อ่ิมตัวตําแหนงเดียว เชน
นํ้ามันปลา น้ํามันมะกอก และถั่วเปลือกแข็ง ซึ่งจัดเปนไขมันที่ดีตอหัวใจ    
นํ้ามันปลาชวยลดการเกาะกันของเกร็ดเลือด ชวยใหผนังหลอดเลือดทํางาน
ดีข้ึน การใชนํ้ามันปลารวมกับอาหารไขมันต่ํา ใยอาหารสูง เปนวิธีที่ชวยลด
ไขมันไตรกลีเซอรไรดไดดี และชวยลดความเส่ียงตอโรคหัวใจ

- กินถ่ัวเหลืองใหมากข้ึน เพราะถั่วเหลืองมีสารพฤกษาเคมีที่ชวยปอง
กันโรคหัวใจ และลดคอเลสเตอรอล มีไขมันต่ํา ใยอาหารสูง มีสารซาโป
นิน (Saponin) ที่ชวยจับคอเลสเตอรอลในลําไสเล็กไปขจัดทิ้งนอกรางกาย

- เพ่ิมผัก ผลไม อาหารที่อุดมไปดวยผัก ผลไม ลดความเส่ียงโรค
หัวใจ นอกจากจะอุดมไปดวย สารแอนติ-ออกซิเดนทและใยอาหารแลว ยัง
มีสารฟลาเวอรนอยดที่มีประโยชนตอสุขภาพ

- เนนเมล็ดพันธุไมขัดสีและใยอาหาร ใยอาหารชนิดละลายนํ้า ชวยลด
คอเลสเตอรอลและแอลดีแอล จึงชวยปองกันโรคหัวใจ ใยอาหารชนิดน้ีพบ
มากในขาวโอด ผลไม ผัก และถั่วเมล็ดแหง

รูทันโรค...

ขอมูล : จากนิตยสาร Hospitals  ฉบับเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  2551



สานใจ 7

         โครงการสงเสริมสุขภาพใจผูปวยไตวายเรื้อรัง น้ีไดเกิดข้ึนจาก
ความคิดของคุณหมอปยะธิดา  จึงสมาน  หัวหนาศูนยลางไตทาง 
ชองทอง  โรงพยาบาลบานแพว (สาขาพรอมมิตร)  ที่ไดเห็นถึงความ
สําคัญของผูปวยไตเรื้อรัง  ที่ตองลางไตผานทางชองทอง  ผูปวยอาจ
เกิดภาวะตึงเครียดจากความเจ็บปวยที่เปนอยู  คุณหมอปยะธิดา จึงได
รวมกับทางโรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)  จัดทําโครงการสง
เสริม  สุขภาพใจผูปวยไตวายเรื้อรังข้ึน  ซึ่งวันที่ 7 กันยายน 2551  ที่
ผานมา ไดมีผูปวยไต จํานวน 11 คน เขารวมกิจกรรมอาทิเชน  ไหว
พระที่วัดพันทายนรสิงห ลงเรือไปไหวพระหลวงพอโตวัดหลักส่ี, เล้ียง
ปลา, ถวายสังฆทาน, ชมสวนแคนตัส และปดทายกอนกลับแวะเที่ยว
ตลาดสดมหาชัย  ผูปวยไตไดของฝากติดไมติดมือกลับบานกันทุกคน  
และส่ิงสําคัญผูปวยไตเรื้อรังใหความรวมมือกับกิจกรรมที่เราจัดเปน
อยางดี  สรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะใหกับพวกเราอยางสนุกสนาน  
ถึงแมวาอากาศที่บานแพวของเราจะรอนก็ตาม  และหวังวาผูปวยไต  
เรื้อรังทุกคนคงจะมีความสุขกลับไปทุกคนนะคะ

โครงการสงเสริมสุขภาพใจผูปวยไตวายเรื้อรัง

ถามมา เราตอบ

ในชวงเศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงขาลง มีผูวางงานเพ่ิมข้ึน
สํานักงานประกันสังคม แจงผูประกันตนที่วางงานอยากังวล ทางสํานัก
งานใหสิทธิคุมครองตออีก 6 เดือน นับแตวันที่ออกจากงาน พรอมจาย
ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน โดยที่ผูประกันตนที่ลาออกหรือถูกเลิก
จาง จะตองเปนผูประกันตน ที่จายเงินสมบทมาแลวไมนอยกวา 6  เดือน
ภายในระยะเวลา 15  เดือนกอนการวางงาน นอกจากนี้ผูประกันตนที่
วางงานจะไดรับความคุมครองจากกองทุนประกันสังคมตออีก 6 เดือน
นับจากวันที่ออกงานใน 4  กรณี ไดแก

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

2. คลอดบุตร

3. ทุพพลภาพ

4. ตาย

          โดยผูประกันตนสามารถไปขึ้นทะเบียนผูวางงาน ที่สํานักงาน 
จัดหางานของรัฐทุกแหงที่สะดวกภายใน 30 วัน นับแตวันที่พนจากการ
เปนลูกจางมี 2 กรณี

1. กรณีถูกเลิกจาง จะไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานในอัตรา
รอยละ 50 ของคาจางที่นําสงเงินสมทบปละไมเกิน 180 วัน

2. กรณีลาออกโดยสมัครใจหรือส้ินสุดสัญญาจาง จะไดรับเงิน
ทดแทนระหวางการวางงานในอัตรารอยละ 30  ของคาจางที่นําสงเงิน   
สมทบไมเกิน 90 วัน หากมีขอสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ สํานัก
งานประกันสังคม โทร.1506  ดวยความหวงใยจากงานประกันสังคม    
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

สํานักงานประกันสังคม พรอมดูแลเมื่อผูประกันตนวางงาน

...ทีมพิทักษสิทธิ์

สํานักงานประกันสังคม www.sso.go.th



รวมแรงรวมใจเปดตึกใหม ชั้น 5 ตึกสมเด็จยา 90 พรรษา หลังที่ 2

          มีความยินดีอยางยิ่งในการเปดบริการ แผนก   
กายภาพบําบัด และหอผูปวยในศัลยกรรมกระดูกและขอ
แลวเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551 แตกวาจะมีวันน้ีได ก็ตอง
ขอขอบคุณผูใหความชวยเหลือทุกทานที่มาชวยกันคนละไม
คนละมือ  ปดกวาดเช็ดถูกันจนเหน็ดเหนื่อย  โรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน)  ก็หวังวาการเปดใหบริการจะ
เปนที่ประทับใจและพึงพอใจกับผูมารับบริการไมมากก็นอย

รั้วโรงพยาบาล...

สานใจ 8

ฟนฟูจิตอาสาแกอาสาสมัครและ
กลุมผูสูงอายุ...
          เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2551 โรงพยาบาล
บานแพว (องคการมหาชน) รวมกับมูลนิธิฉือจี้
ไตหวัน ในประเทศไทย จัดอบรมและฟนฟูจิตอาสา
แกอาสาสมัครและผูสูงอายุ

พิธีเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ...

          เ ม่ื อ วั น ที่  29 สิ งห าค ม  2551 โร งพ ย าบ าล    
บานแพว (องคการมหาชน) ไดรับโลหเชิดชูเกียรติสถาน
ประกอบการ ซึ่งจัดข้ึนโดย อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร



ในป พ.ศ. 2508 ประชาชนชาวอําเภอบานแพว ซึ่งประกอบไปดวย
ขาราชการทุกสังกัด คณะสงฆ และประชาชน ไดรวมกันเสียสละแรงงาน ขุดดิน
ในพ้ืนที่ 3 ไร ที่นายเป เปาทุย เปนผูบริจาคให เพ่ือสรางสถานีอนามัยช้ัน 1 
ประจําอําเภอบานแพว ซึ่งตอมา ไดพัฒนามาเปนโรงพยาบาลบานแพว จน
กระทั่งถึงปจจุบันน้ี การเจริญเติบโต และการพัฒนาการของโรงพยาบาล
บานแพว เปนผลพวงมาจากความตั้งใจ ความเสียสละ กําลังกาย กําลังทรัพย
และกําลังสติปญญาของภาคประชาชน ที่ ใหความรวมมือ กับภาครัฐมา
โดยตลอด

งานพัฒนาคุณภาพ โดย จารี  ศรีพารัตน

ที่ผานมาเรามักจะคุนเคยกับบทบาทของผูนํา ดวย “การพูด” เปน
สวนใหญ คือ ถาใครพูดเกง พูดไดประทับใจ เราก็มักจะยอมรับกันวา
เปน “ผูนํา”
          ถามองกันอยางผิวเผิน ก็ดูเหมือนวาคนพูดเกง “นาจะเปนผูนํา”
แตความเปนจริง การพูดเกงเปนเพียงคุณสมบัติเพียงสวนหนึ่งของการสื่อ
สารของผูนําเทาน้ัน เพราะการสื่อสารอยางผูนํา จะตองประกอบดวยคุณ
สมบัติ 3  ประการ คือ

1. พูดมีพลัง การพูดอยางมีพลังคงไมใช หมายถึง พูดดัง แต
การพูดอยางมีพลัง หมายถึง การพูดจากการมีวิธีคิดแบบผูนํา น่ันคือ จะ
ตองมีความเปนตัวของตัวเอง สามารถรับผิดชอบตัวเองและเปนผูนําตัว
เองได ที่สําคัญ พูดอยางไร ทําอยางนั้น เปนอยางไร พูดอยางนั้น คลายๆ
กับคํากลาวของทานอดีตนายกฯ ชาติชาย ที่วา “กอนพูด เราเปนนาย   
คําพูด หลังพูด คําพูดเปนนายเรา”

2. ฟงดวยใจ หัวใจสําคัญของการสื่อสารของผูนําอีกประการหนึ่ง
คือ “การฟง” ที่ผานมาเรามักจะพบกับหลายคนที่มีปญหาเรื่องการฟง
เชน ไมฟง ฟงแตไมไดยิน หรือ ฟงไดยินแตตัดสินโดยยึดความคิดเห็น
ของตัวเองเปนที่ตั้ง เหลาน้ี ลวนแลวแตเปนผูมีปญหาเรื่องการฟงทั้งนั้น
การฟงอยางผูนํา คือ จะตอง “ฟงดวยใจ” น่ันคือ ตั้งใจฟงใหเขาใจอยาง
ลึกซึ้ง ทั้งความรูและความรูสึกของผูพูด เม่ือฟงจนเขาใจแลว ถายังไม
แนใจในขอมูลที่ได ให “รับฟง” เอาไวกอน อยาเพ่ิงรีบตัดสิน ถาแนใจ
วาจะ “ตัดสิน” ได จะตองใหผลการตัดสินออกมาแบบ “ชนะทั้งคู” น่ัน
คือ “เอาชนะปญหา” ไมใชเอาชนะคน ตัดสินอยางไรใหทุกคนพอใจ ไม
มีใครแพ ไมมีใครชนะ

3. นําไปใชเรียนรู การนําขอมูลที่ไดรับฟงทุกคน นําไปใชในการ
ส่ือสารและเรียนรูในครั้งตอไป ถือเปนการใหการยอมรับคนอื่นอยางให
เกียรติ เปนหัวใจที่สําคัญของหลัก “การมีสวนรวม” ปฎิกิริยาที่ตอบ
กลับมา ของการนําขอมูลที่ไดรับฟงนําไปใชเรียนรู ก็มักจะเปนการ   
รวมแรง รวมใจ ในการทํางาน อยางมีเกียรติ มีศักด์ิศรี ในทางตรงกัน
ขาม หากไมมีการนําขอมูลที่ไดรับฟงนําไปใชในการเรียนรูและการ    
ส่ือสาร ปฏิกิริยาที่กลับมา ก็จะออกมาในแนวของการตอตาน ขัดขวาง
เน่ืองจากเปนแนวคิดของการขาดการมีสวนรวม การไมยอมรับและการ
ใหเกียรติผูอ่ืน

          ดังนั้น ผูที่จะเปนผูนํา คงจะตองส่ือสารอยางบูรณาการ ดวย
การพูด การฟง และ การเรียนรู

          การพูดอย างเดียว โดยไมฟ ง และ ไม เรียนรู จึ งไม มี     
คุณสมบัติเหมาะพอที่จะเปนผูนําที่ดีได

การสื่อสารอยางผูนํา : พูดมพีลัง ฟงดวยใจ              
นําไปใชเรียนรู

การส่ือสารอยางบูรณาการ สูการเปนผูนํา

(ดัดแปลงมาจาก Great Motivation Secrets of Great Leaders)
ท่ีมา : http://gotoknow.org/blog/wijcha/208828

กวาจะมีวนันี้...

ประเด็นสําคัญที่เปนกรณีศึกษา น่ันก็คือ การจัดตั้งสถานีอนามัย และพัฒนามาเปนโรงพยาบาลบานแพวในปจจุบันน้ี เกิดข้ึนจากการรวมพลัง
(จิตอาสา) ของคนในสังคมบานแพว ที่ตองการปกปอง ดูแลทางดานสุขภาพของตนเองและชุมชน และความหวังสุดทายของประชาชนที่เริ่มกอตั้ง ตองการ
เห็นมาตรฐานการใหบริการของโรงพยาบาลแหงนี้ เปนการบริการดวยรอยยิ้มและน้ําใจ
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เปลี่ยนแรมเปนฮารดดิสกดวย ACARD

สานใจ 10

เที่ยวอยางเดียว กับ นายตะลอน...

IT Corner
By .. นาย Hub

          ถาใครที่เคยไดยินช่ือของอุปกรณที่ช่ือวา “I-RAM” ที่ผลิตโดย Gigabyte ก็คงจะรู
จักกันดีวามันเปนอุปกรณที่ชวยเปลี่ยนแรมที่ใสบนคอมพิวเตอรของเราเปนฮารดดิสกได ...ซึ่ง
น่ันมันก็นานหลายปมาแลวครับที่ไมไดมีการเอาเทคโนโลยีดังกลาวมาตอยอดเพ่ิมเติม จนกระ
ทั้งลาสุดไดมีการลอกเลียนแบบการทํางานของเจา I-RAM ดังกลาวข้ึนมาอีก แตทวารุนใหมน้ี
ใสแรมไดมากกวาเดิมและรองรับหนวยความจํา DDR2 ซะดวย โดยมันมีช่ือเก ๆ วา
“ACARD”

ACARD เปนฮารดดิสกที่ทําข้ึนมาจากการเอาแรมหลายๆ ตัวมาตอใชงานรวมกัน โดย
ภายในตัวมันเปนกลองขนาด 5.2 น้ิว ที่มีแผงเสียบแรมจํานวน 8 ชอง ที่สามารถรับความจุของ
แรมไดสูงสุดชองละ 4 GB โดยจะมีแหลงจายไฟเปนของตนเองเพื่อจะไมทําใหความจําบนตัว
แรมนั้นหายไปเมื่อเปดคอมพิวเตอรอีกดวย

          ประโยชนของเจาอุปกรณที่ช่ือ ACARD น้ีคือมันจะสงผลดีตอการใชงานดานการอาน-เขียนขอมูลที่จะรวดเร็วกวาฮารดดิสกหลายเทาเพราะมัน
ไมตองมีหัวอาน ไมจําเปนตองใชจานแมเหล็ก ทําใหการเขาถึงขอมูลใชเวลานอยมากๆ เหมาะอยางยิ่งสําหรับการทําเปนฮารดดิสกสําหรับติดตั้ง OS หรือ
ฮารดดิสกที่ตองมีการอาน-เขียนขอมูลขนาดใหญๆ บอยๆ ครั้ง เชน ในเครื่องตัดตอวิดีโอเปนตน

ท่ีมา : http://www.arip.co.th/2006/news.php?id=407632

วัดเกาะ  ตั้งอยูที่ ตําบลบานเกาะ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  จากคําบอกเลา ของเจาอาวาสองค
ปจจุบัน กลาววาวัดเกาะสรางข้ึนเม่ือประมาณป พ.ศ. 2247 ไมปรากฏนามผูสราง แตสันนิษฐานวาผูสรางเปน
ชาวจีน เน่ืองจากบริเวณที่ตั้งวัดเดิมเปนที่อยูอาศัยของชาวจีนเปนสวนใหญ ตอมา สมัยกรุงธนบุรีชาวรามัญ
ไดอพยพหลบหนีภัยสงครามจากพมาซึ่ง เขายึดครองเมืองหงสาวดีเมืองหลวงของมอญได เขามาพ่ึงพระบรม
โพธิสมภารพระมหากษัตริยไทยได มาตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณบานเกาะ ไดรวมมือรวมใจกันซอมแซมวัดเกาะขึ้น
ในป พ.ศ.2365 เพ่ือเปนศูนยกลางชุมชน โดยพ้ืนที่ของวัดมีจํานวน 48 ไร 2 งาน 60 ตารางวา และไดรับ  
พระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อป พ.ศ.2385 จนถึงปจจุบันน้ีวัดเกาะมีเจาอาวาสสืบตอกันมาแลวจํานวน 9 รูป
มีโบราณสถานเกาแกที่นาศึกษาหาความรู

เกงจีนบรรจุอัฐิ ใบเสมา และซุมเสมา พระอุโสถหลังเกา เจดียมอญ

การเดินทาง :

          ใชเสนทางหลวงหมายเลข 3091 
สมุทรสาคร-กระทุมแบน แลวเล้ียวซายใช
เสนทางเขาหมูบานบริเวณแยกบางปงเขาไป
ประมาณ 5.5 กม.จะถึงสะพานขามแมนํ้า
ทาจีนขามสะพานไปประมาณ 0.5 กม .
เล้ียวขวาเขาหมูบานเกาะประมาณ 1 กม. ก็
จะถึงวัด

วัดเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ลองแวะไปเที่ยวชมกัน แลวอยาลืมกลับมาเลาใหนายตะลอนฟงกันบางนะครับ..



ผูบรจิาค        
ประจําเดือนสิงหาคม 2551
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ลําดับ นามผูบริจาค จํานวนเงิน
1 คุณวินัย - คุณสุนีย  เหลานิพนธ 120,000.00
2 นางสมจิตร  เกตุแกว 100,000.00
3 คุณจินดา - คุณมณี  สมบูรณจันทร 100,000.00
4 คุณลุงชอน - คุณปากลม - คุณวรรณา - คุณปราณี  แปนนอย และครอบครัว 40,000.00
5 คุณกิมเซี้ยง - คุณบุญรวน  ลิมปนเวทยสกุล 24,000.00
6 คุณสิงหพร  เลิศธนพันธุ 20,000.00
7 คุณสมบุญ  ฉายททองจันทร 20,000.00
8 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบานแพว 20,000.00
9 คุณปาทวี  ทับไกร 20,000.00
10 นายมนุส - นางสุจินต  ปุจฉาการ 15,000.00
11 คุณแมสมควร  ทวมชาวเพชร 12,000.00
12 คุณพยุง  เบญจวิทยากุล 12,000.00
13 คุณกิมกี่  สําเนียง 12,000.00
14 คุณวันเพ็ญ  จงประเสริฐ 12,000.00
15 คุณบิน  เอี่ยมสะอาด 12,000.00
16 คุณสาลี่  มีบุญธรรม 12,000.00
17 คุณละออ  พัฒแกว 12,000.00
18 คุณอุดม  ทองบานเกาะ 12,000.00
19 คุณจารุวรรณ  เบญจวิทยากุล 12,000.00
20 คุณชูศรี  ปญญากิจ พรอมบุตรธิดา 10,000.00
21 นางกุยติม  แซต้ัง 10,000.00
22 คุณศักดา - คุณมลิวัลย  ธรรมรัตตานนท 10,000.00
23 คุณพิทักษ  สินธุสนธิชาติ 10,000.00
24 คุณสมจิต  มีเอี่ยม 10,000.00
25 นส.บุญสง  วาดสรอย 10,000.00
26 คุณแมสม - คุณพจน - คุณนงคนุช  สินสมบูรณ 10,000.00
27 คุณวิลาศ-คุณสมศรี  ลิ้มเกษตรสกุล 10,000.00
28 คุณวนิดา  ทองหยวก 10,000.00
29 คุณเพ็ญนภา  แซอึ้ง 10,000.00
30 คุณพงษศักด์ิ  ภัทรประเสริฐศรี 5,000.00
31 ครอบครัวแมชีสงวน  แซกอ 5,000.00
32 คุณมวย  แซต้ัง 5,000.00
33 นางเวียน  เฮงมัก 5,000.00
34 นส.วนิดา  แซจัน และครอบครัว 4,000.00
35 คุณสงกรานต  สุนทร 4,000.00
36 คุณดวงพร  กตัญูตานันท 3,000.00
37 นางยูกี่  แซเฮง 2,000.00
38 ครอบครัวเจษฎาลักษณ 2,000.00
39 คุณวัฒนา  สระทองเทียน 2,000.00
40 นายบุญเลิศ  รุงจํารัส 1,000.00
41 นางจิตรสงวน  เหลืองทอง 1,000.00
42 นายสมเกียรติ  ชาวทาทราย 1,000.00
43 ชมรมผูสูงอายุเกษตรพัฒนา 940.00
44 คุณนงนุช  อัศวะจินดา 500.00
45 คุณบุญเรือง  คงนวม 500.00
46 นส.สําอางค  พวงเจริญ 500.00
47 นายเจ่ียสุย  แซเตาะ และครอบครัว 200.00

คุณวินัย-คุณสุนีย  เหลานิพนธ
บริจาคเงินสด เพ่ือซือ้เตียงผูปวยสามัญจํานวน 10 เตียง
จํานวน 120,000 บาท เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2551

          บริจาคเพ่ือสมทบทุนสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และ
เครื่องมือทางการแพทย

คุณจินดา-คุณมณี  สมบูรณจันทร
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2 และ       

ซื้อเตียงผูปวยสามัญ จํานวน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2551

คุณสมจติร  เกตุแกว
บริจาคเงินสด เพ่ือสมทบทุนกอสรางตึกสมเด็จยาฯ ระยะที่ 2

จํานวน 100,000 บาท เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2551



ทายนิสัยจากริมฝปาก

คนเราไมอาจทราบนิสัยกันไดงายๆ หลายคนพยายามหาวิธีที่จะ
ทราบถึงนิสัยของคนที่ตัวเองชอบ แตเรามีวิธีงายๆที่สามารถสังเกตเขาได
โดยไมใหเขารูตัว แคเพียงสังเกตที่ริมฝปากของเขา แคน้ีคุณก็รูไดเลยวา
คนที่คุณคบอยูตอนนี้มีนิสัยเปนเชนไร มาดูกันวาริมฝปากของเขามี
ลักษณะแบบไหนแลวอานคําทํานายไดเลย

มุมปากโคงขึ้น

          แสดงวาเขาคนน้ัน เปนคนที่มีอารมณสดใส สนุกสนานราเริง ที่
สําคัญเขาสามารถทําใหคุณหัวเราะไดทั้งวันเลยเชียวหละ

ปากเล็ก

          แสดงถึงเปนคนที่เก็บความรูสึกเกง เวลาไมพอใจอะไรมักจะไม
แสดงออกมาใหคุณเห็น ดังนั้นคุณจะไมรูเลยวาตอนนี้เขาโกรธคุณอยูนะ 

ริมฝปากลางใหญกวา 

แสดงวาเขาเปนที่ชอบหวงใยคนอื่นอยูเสมอ มีนิสัยชอบแบงปน
เม่ือรักใครแลวมักจะชอบซื้อของใหคนรักอยู เสมอ โดยไมหวังส่ิง      
ตอบแทนจากคนรักเลย

จีบกันใหมๆ... พอนานไป... และสุดทาย (ตอนที่ 1)
จีบกันใหม ๆ .....โทรหากันทกุวัน
โทรจนสายจะไหมก็ไมวางซะที
พอนานไป.....โทรหากันทุกวัน

โทรคุยใหตายยังไงก็ไมได 5 นาที
สุดทาย......ไมมีธุระแลวโทรมาทําไม วางมากเหรอ

จีบกันใหม ๆ ........สวัสดีคะ สวัสดีครับ ที่รัก ดารล้ิง
พอนานไป.........หวัดดี อยูไหน

สุดทาย........ วาไง โทรมาทําไม มีอะไรวามา
จีบกันใหม ๆ .....อดกิน อดนอน

ทะเลาะกับคนรอบขางเพ่ือใหไดโทรศัพท
พอนานไป......กินขาวอยู เด๋ียวโทรมาใหมนะ

สุดทาย.......ไมรูจักเวลารึไง คนกําลังจะกิน กําลังจะนอน

กรณีโทรศัพท...

มุมปากตก

          แสดงวาเปนคนชอบบน เวลาไมพอจะอะไรก็ขอใหไดบนไวกอน
แถมยังเปนคนชอบอมทุกขจนบางครั้งทําใหคนที่อยูขาง ๆ ตองรูสึกทุกข
ไปดวย เพราะฉะนั้นระวังใหดีคุณอาจติดนิสัยอมทุกขจากเขามาเต็ม ๆ

ปากใหญ

          แสดงวาเขาเปนคนท่ีพูดเกงมาก ชอบแจกคําหวานใหคนไปทั่ว
จนบางครั้งอาจถูกมองวาเปนคนเจาชูไปเลย บางครั้งคุณอาจหลงใหลในคํา
พูดของเขาจนโงหัวไมข้ึนเชียวละ

ริมฝปากบนใหญกวา

          ขอบอกเลยวาคนน้ีใชเลย เขาน้ันแทบหาที่ติไมไดเลยเชียวหละ
เพราะหนุมคนน้ีเปนคนท่ีชอบทุมเทความรักใหกับคนที่เขารักแบบเต็มที่
เลยเชียวแหละ ถาสาวคนไหนไดเขาหนุมคนนี้มาเปนแฟนรับรองไมผิด
หวังแนนอน

ยิ้มวันละนิด ชีวิตสดใส...

จีบกันใหม ๆ .....คาโทรศัพทเด๋ียวเราจายใหก็ได
พอนานไป.....ไปจายคาโทรศัพทใหหนอยนะ

สุดทาย......โทรศัพทโดนตัดแลว
ทําไมไมไปจายเงินซะที เฮงซวยจริง ๆ

จีบกันใหม ๆ ......มือถือเปดตลอด 24 ช่ัวโมง
พอนานไป......ปดมือถือตอนเขานอน
สุดทาย........ตอนไหนปดไดใหปด

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