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หน่วยงานใดต้องการแจ้งข่าวการประชุม/ข่าวต่างๆ ลงใน

บ้านเราเช้านี้ สามารถส่งข่าวได้หลายช่องทาง 1.ดาว์นโหลด

แบบฟอร์มได้ทางเว็บไซด์ของโรงพยาบาล 2.ติดต่อขอรับ

แบบฟอร์มพร้อมกรอกข้อมูลได้ที่ศนูย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ชั้น 5 3.ส่งข่าวต่างๆ ได้ที่ Zimbra ของ รพ. Username 

OG017  
ขอเชญิสง่ผลงานวิจัย 
สสจ.อยุธยา โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข ได้จัดงาน

มหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบสุขภาพ  

ปีท่ี 2 ปีงบประมาณ 58 ในวันที่ 22-23 ก.ย.58  

ณ โรงแรมวรบุรี จ.อยุธยา จึงขอเชิญส่งผลงานวิชาการ

งานวิจัยเข้าร่วมประกวดดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติม  

โทร.035-241-1520 ต่อ 106,123 

 ขอเชญิ ลูกจ้างประจ่า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข             
ลูกจ้างช่ัวคราว เข้าร่วมประชุมซกัซอ้มความเข้าใจเรื่อง “กองทุน

เงินออมและแผนการด่าเนนิงาน ปี 59” ในวันที่ 29 ก.ย.58 

เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (โดยมี นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล 

ผอ.รพ.อยุธยา เป็นประธานในการประชุม) 

 ขอเชญิ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล รพ.อยุธยา  
เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 28 ก.ย.58 เวลา 13.30 น.  

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

 ขอเชญิ หัวหน้าหน่วยงาน/พยาบาล/สส.พลังงาน/ 
กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน/เจ้าหน้าที่ใหม่และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม  

“เรื่องที่ควรรู้ในการประหยัดพลังงานของ รพ.อยุธยา” วิทยากร  

อ.วรพจน์ ช่างหล่อ บริษัทอินโนเวช่ันจ่ากัด รุ่นที่ 1 ในวันที ่

28 ก.ย.58 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 29 ก.ย.58 เวลา 13.00–16.30 น. 

ณ ห้องอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ส่งชื่อที่กลุ่ม พรส. 

ภายในวันที่ 23 ก.ย.58)88 

 ขอเชญิ คณะกรรมการทีมน่า ประธาน เลขาและผู้เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาทีมน่าทางคลินิกต่างๆ เข้าร่วมประชุม MM 

Conference ในวันที่ 7 ต.ค.58 เวลา 13.00 น.  

ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

                ขอเชญิ คณะท่างาน Palliative Care 
ประจ่าหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมในวนัที่ 23 ก.ย.58  

เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

รอบชงิชนะเลศิในวนันี้ พบกับ 

ทีมกระดกูพรนุลุน้แชมป ์VS ทีมสโลวไ์ลฟ์  

แฟนคลับวอลเลย์บอลห้ามพลาด ตามไปเชียร์และ 

ให้ก่าลังใจกับนักกีฬา เวลา 16.00 น. 

 ณ สนามกีฬา รพ.พระนครศรีอยุธยา  

และขอเชิญนักกีฬาทุกทีมร่วมรบัรางวัลสนบัสนุนทีม 

ขออ่านวยอวยชัยในวันเกิด.. พรประเสริฐเปิดถ้อยร้อยอักษร 
เป็นภาษาดอกไม้ในสุนทร..นิรันดร พร รัก มักโชคดี 

           ขอเชญิ บุคลากรในหน่วยงานที่แจ้งรายช่ือ
เข้าร่วมฟัง (แนวทาง)“หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลงาน

เพื่อแต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับช่านาญการ”  

ในวันนี้ เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสุพรรณภูมิ ชั้น 5  

อาคารเฉลิมพระเกียรติ  

แจ้งเรือ่งการปดิคลงัเวชภณัฑ์ 
งานคลังเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม จะปิดคลังเวชภัณฑ์ 

เพื่อตรวจสอบเวชภัณฑ์ประจ่าปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 16-30 

ก.ย. 2558 และจะเปิดในวันที่ 1 ต.ค.2558 ส่าหรับการ

เบิกยาเสพติดและวัคซีนสามารถเบกิจ่ายได้ตามปกต ิ

 สธ. จัดระบบบรหิารจดัการเรือ่งรอ้งทกุข ์–           
ความขดัแยง้ ยุติเรือ่งรวดเรว็  

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาเครือข่ายนักสันติวิธี 

จัดระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและความขัดแย้ง 

ทางการแพทย์และสาธารณสุข  ด่าเนินการแก้ไขอย่าง

รวดเร็ว พร้อมพัฒนาคุณภาพระบบบริการเขตสุขภาพ 

และหนุนรพ.ทุกแห่งเป็นรพ.คุณธรรม ลดปัญหาฟ้องร้อง  

สร้างศรัทธา และความเชื่อมั่นประชาชน 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  

นายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง ผู้อ่านวยการศูนย์สันติวิธี 

เปิดประชุมบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขจาก

หน่วยงานในและนอกสังกัด รวมทั้งภาคประชนชน              

ในเขตสุขภาพที่ 3และ 4 จ่านวน 250 คน เพื่อพัฒนา

ระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน เรื่องร้องทุกข์                  

จากประชาชนอย่างรวดเร็ว อ่านเพิ่มเติมที่

http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew

/show_hotnew.php?idHot_new=76069 



Credit http://www.thairath.co.th/content/449753   
BY Fohn Bungorn 
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เรื่องกล้วยๆ....ที่ไม.่."กล้วย" 
ในทางการแพทย์ กล้วยเป็นผลไม้ชนิดเดียว ท่ีสามารถป้องกันและบรรเทา
อาการเจ็บป่วยของโรคต่างๆได้ไม่ต่่ากว่า 10-15 โรค 
ชาวอินเดียใช้ ดอกกล้วย ต้มและน่าน ่าท่ีได้จากการต้มมากินแก้เบาหวาน วิธี
ต้มง่ายๆก็คือ น่าดอกกล้วย 1 ก่ามือ ล้างน ่าให้สะอาด ต้มกับน ่า 3 แก้ว ให้
เดือดนาน 20 นาที จากนั นให้ดื่มน ่าต้มดอกกล้วยครั งละ 1 แก้ว วันละ 2 ครั ง 
เช้า-เย็น จะช่วยท่าให้ระดับน ่าตาลในเลือดมีความสมดุล นอก จากนี ในอินเดีย 
ยังมีการใช้ขี เถ้าจากใบและต้นกล้วยมาต้มกินวันละ 1 ช้อนชา หลังอาหาร 
เช้า-เย็น เป็นยาขับพยาธิ ชาวจีนใช้ดอกกล้วยแห้งบดเป็นผง น่าไปผสมกับน ่า  
ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย กินครั งละ 1-2 ช้อนชา วันละ 2 ครั ง เช้า-เย็น  
เป็นยาช่วยรักษาโรคหัวใจ สรรพคุณจากส่วนต่างๆของกล้วยเหล่านี  มีบันทึกในต่ารา

การแพทย์ทั งแผนตะวันตกและตะวันออก ในการประชุม
เชิ งปฏิบัติการ เรื่ อ ง  การขยายเครือข่ ายฟันเทียม
พระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากผู้สูงอายุ  
ดร.นพ.พรเทพ ศริิวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย  
กล่าวระหว่างการบรรยายว่า กล้วยมีประโยชน์มาก 
โดยเฉพาะกล้วยน ่ าว้ า  จะมีแคลเซียมสู งมาก เมื่ อ
รับประทานเข้าไปจะท่าให้ช่องปากมีสภาพเป็นด่าง  
ช่วยป้องกันฟันผุได้ การกินกล้วยน ่าว้า ควรกินตอนห่ามๆ 
อย่าให้สุกมากไป เพราะจะมีความหวานมากเกินไป  
“กล้วยน ่าว้ามีวิตามินซี แคลเซียมสูงมาก  
กินวันละ  4 ลูก จะได้แคลเซียมพอดี รวมทั ง 
โปแตสเซียม มีโปรตีนครบเหมือนนมแม่  มีฮิสโตแฟน  
ซึ่งเป็นสารตั งต้นของการหลั่งเอ็นโดรฟิน เมื่อกินกล้วยแล้ว
จึงท่าให้มีความสุข หลับสบาย กินแล้วฟันไม่ผุ เพราะมีสาร
เพคติน ซึ่งมีฤทธิ์ฝาดสมาน จะเคลือบตั งแต่ในปาก ล่าไส้
เล็ก ล่าไส้ใหญ่ ถือเป็นยามหัศจรรย์ ใครท้องเสียให้กินดิบ 
ห่ามก็ได้ จะหยุดท้องเสียที่ไม่รุนแรงได้” คุณหมอพรเทพ
บอก พร้อมกับแนะน่าวิธีการเลือกซื อกล้วยว่า ควรซื อ
ขณะที่มีสีเขียว และควรเลือกหวีทีอ่ยู่กลางเครือ เพราะจะมี
สารอาหารครบถ้วน กล้วยหวีที่อยู่กลางเครือจะมีลูก
ประมาณ 15-16 ลูก เมื่อได้กล้วยแล้ว ให้ดึงออกจากเครือ
โดยไม่ต้องใช้มีด  
จับที่ก้านแล้วดึงออกทีละลูก ฉีกออกมาวางไว้กล้วย 
จะแห้งที่ก้านอยู่อย่างนี ได้ 3-5 วันไม่สุกไม่เน่า 

ในต าราการแพทย์แผนไทย ระบุสรรพคุณของกล้วยหลาย
ประการ เช่น รักษาโรคริดสีดวงทวาร ส่าหรับผู้ท่ีเริ่มเป็น
ริดสีดวง ควรรับประทานกล้วยหอมสุกเป็นประจ่าทุกๆ 
เช้า วันละ 1-2 ผล กล้วยจะช่วยท่าให้อุจจาระไม่แข็ง จึง
ไม่กระทบกับริดสีดวงเมื่อขับถ่าย 
กล้วย ช่วยรักษาความดันโลหิตสูง ให้น่าเปลือกกล้วยหอม
สดมาต้มน ่า แล้วกรองเอาแต่น ่าไปดื่ม จะช่วยลดความดัน
โลหิตได้ หรือแม้แต่การรับประทานผลกล้วยสุกเป็นประจ่า
ก็ช่วยป้องกันรักษาโรคความดันเลือดสูงได้เช่นกัน 
กล้วยช่วยระงับกลิ่นปาก ส่าหรับผู้ท่ีมีกลิ่นปากแรง โดยท่ี
ไม่ได้มีปัญหามาจากฟันผุ สามารถก่าจัดกลิ่นได้ โดย
รับประทานกล้วยสุกในตอนเช้าสัก 6-7 ลูก แล้วค่อยแปรง
ฟัน จะเป็นกล้วยชนิดใดก็ได้ ขอให้เป็นกล้วยสุกท่ีไม่ผ่าน
กระบวนการใดๆ ไม่ว่าจะต้ม ทอด ปิ้ง เมื่อกินติดต่อกันสัก 
7 วัน ก็จะเริ่มเห็นผล 

อธิบดีกรมอนามัย บอกด้วยว่า วิธีการกินกล้วยที่ถูกต้อง ให้
ปอกเปลือกจากบนลงล่าง กินจากข้างบนลงไป ค่าแรกๆ จะ
รู้สึกฝาด เพราะมียางอยู่ในปาก    ซึ่งยางนั น คือ ยาวิเศษ 
เพราะมีส่วนผสมของ เพคติน ยางกล้วยจะช่วยรักษาแผลใน
ปาก โรคกระเพาะ  
โรคล่าไส้ โรคทางเดินอาหาร กินกล้วยแล้วมีความสุขมาก
เพราะได้น ่าตาลฟรุคโทส เป็นน ่าตาลที่ไม่ใช้อินซูลิน  
กินไม่ถึง 5 นาที จะรู้สึก มีความสุข เพราะน ่าตาลจะขึ นไปที่
สมอง และใช้ได้ทันที    เหมาะส่าหรับคนไขเ้บาหวาน และกิน
กล้วยน ่าว้าไม่ท่าให้ปากเหม็น “ส่าหรับผู้สูงอายุ ขอให้กิน
กล้วยน ่าว้ามากๆ เพราะย่อยง่าย มีเยื่อ มีกาก  
มีวิตามินซี ไม่ท่าให้ฟันผุ แต่ต้องแปรงฟันให้สะอาด”  
คุณหมอพรเทพ บอก พร้อมกับเสริมอีกว่า กล้วยน ่าว้า เมื่อ
เทียบกับกล้วยหอมและกล้วยไข่แล้ว กล้วยน ่าว้าจะให้คุณค่า
มากกว่า เช่น ให้พลังงานสูง มีธาตุเหล็ก  
ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง มีแคลเซียม ฟอสฟอรัส และวิตามิน
ซี ช่วยบ่ารุงกระดูกและเหงือก ช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องขึ น 
นอกจากจะมีประโยชนต์่อร่างกายแล้ว ในด้านความสวยความ
งาม กล้วยน ่าว้ายังช่วยให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีขึ น 

หนังสือ The New England Journal of Medicine ระบุว่า  
ผูท้ี่กินกล้วยเป็นประจ่า จะลดอันตรายที่เกิดกบัเส้นโลหิตแตกไดถ้งึ 40% นอกจากนี  ยังมีข้อมูลว่าในกล้วยมโีปรตนีที่มชีื่อ
ว่า เทปโตแพน (trytophan) เมื่อรับประทานเขา้ไป ร่างกายจะแปรเปลี่ยนโปรตีนดงักล่าวเปน็ สารซีโรโตนนิ (serotonin) 
ท่าให้รู้สึกผ่อนคลาย มีอารมณ์ดี ช่วยรักษาอาการซึมเศร้าได้  ยิ่งไปกว่านั น วิตามินบี 6 ในกล้วย จะช่วยในการควบคุม
อารมณ์ ช่วยให้ระบบประสาทดีขึ น ส่าหรับสตรีตั งครรภ์ หากรับประทาน 
หัวปลีกล้วย จะช่วยให้มีน ่านมมากขึ น 
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