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 มหาอุทกภัย ในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ปี 2554 ได้ผ่านไปแล้ว  ชาวพระนั่งเกล้าส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างตามสถานที่ตั้งของบ้านเรือน  และการเตรียมตัวรับน้องนํ้า  สําหรับโรงพยาบาล 
พระนั่งเกล้าเอง ด้วยวิสัยทัศน์ ความเอาจริงเอาจังของผู้บริหาร ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร พร้อมทั้งเครือข่าย
นอกโรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงจิตอาสาต่างๆ ทําให้เราสามารถป้องกันไม่ให้นํ้าเข้าท่วมโรงพยาบาล
ได้สําเร็จ พร้อมทั้งยังให้บริการผู้ป่วย ซึ่งขณะนั้นแทบจะไม่มีโรงพยาบาลใดให้พึ่งพาได้ สําหรับผู้ป่วยหนักบางส่วน
เราได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันบําราศนราดูร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลคู่ Buddy แท้ที่ได้เอื้ออํานวยสถานที่ เวชภัณฑ์ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์และบุคลากร รับ Refer ผู้ป่วย ICU ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปดูแล พร้อมบุคลากรที่ตาม
ไปอยู่เวร 
 เราชาวพระนั่งเกล้าซาบซึ้งในนํ้าใจของมหามิตร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเหล่านี้ รวมทั้งนํ้าใจของชาว
พระนั่งเกล้าทุกคน ซึ่งแม้ตนเอง และครอบครัวต้องประสบอุทกภัยเช่นกัน ก็หาได้ทอดทิ้งโรงพยาบาล และผู้ป่วยแต่
อย่างใด บทเรียนในการเตรียมรับสถานการณ์นํ้าท่วม การป้องกัน การจัดบริการด้านการรักษาพยาบาล ทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล     ซึ่งสามารถรวบรวมเป็นองค์ความรู้ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้พวกเราชาวพระนั่งเกล้าได้
ศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อใช้ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
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                              ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่เวียนมาถึง 
                                   ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
                             บารมีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน จงดล
บันดาลให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข
ความเจริญสมหวังในทุกสิ่ง นอกจากนั้นผมต้องขอขอบคุณทุก
ท่านที่ตลอดระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกๆ
ท่านช่วยกันทำางานเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลพระน่ังเกล้าของเรา
ให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งหวัง
ให้จงได้ ผมทราบดีว่าทุกท่านต้องเหน็ดเหนื่อยและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมมาก โรงพยาบาลของเรามีสิ่งดีๆมากมายที่ต้องช่วยกันส่ง
เสริม ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่ต้องช่วยกันแก้ไข ส่งเสริม และ
ดำารงสิ่งที่ดีไว้ อย่าปล่อยให้สิ่งไม่ดีที่มีอยู่น้อยมีอิทธิพลมาบดบัง
สิ่งดีๆ เพราะจะทำาให้องค์กรของเราไม่ก้าวหน้า และพัฒนาไป
สู่องค์กรที่ดี ในรอบปีที่ผ่านมาหากมองย้อนหลังก็จะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลายๆด้าน ไม่ว่ามิติด้านวัฒนธรรมองค์กร
จากโครงการเชิดชูคนดีศรีพระนั่งเกล้า โครงการเอื้ออาทร ทำาให้
เราพบว่ามีผู้กระทำาความดีและได้รับคำาชมเชยจากผู้มารับบริการ
มากขึ้นเรื่อยๆ ในด้านการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลจะ
พบว่า การนำาระบบ Logistic และ Lean มาใช้ เริ่มปรากฏผล
ให้เห็นแม้โครงการจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ระบบ PACS ที่เริ่มใช้

งานก็ทำาให้พวกเราให้บริการได้รวดเร็วขึ้น ระบบคอมพิวเตอร์แม้
จะล้มลุกคลุกคลาน และต้องผ่านปัญหาอุปสรรคมากมายกว่า
จะ (สามารถประกวดราคา) สำาเร็จ ระบบ E-office  ระบบ Sup-
ply chain จะทดลองใช้ในเร็ววันนี้ อาคารใหม่หกชั้นที่กำาลังจะ
ก่อสร้าง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุทารกแรกเกิดและศูนย์
หัวใจได้รับงบประมาณในเบื้องต้นแล้ว และแผนการอื่นๆที่ได้จัด
วางไว้เพื่อลดความแออัด และพัฒนาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของ
เรา เช่น โครงการนำาร่องความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP : 
Private Public Parnership) ระหว่างโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
และโรงพยาบาลวิภาวดีปากเกร็ดก็กำาลังจะเกิดขึ้น นอกจากนั้น
การได้บุคลากรใหม่ไฟแรงที่พร้อมทำางานให้กับองค์กรก็มีส่วน
สำาคัญในการผลักดันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้เดินหน้าพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นผลพวงของความร่วม
มือร่วมใจของพวกเรา ไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่ง ความร่วมมือที่
เกิดขึ้นและความมุ่งหวังให้โรงพยาบาลของเราเจริญก้าวหน้าอย่าง
ไม่หยุดยั้งจะป็นพลังที่สำาคัญที่สุด ผมต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านอีกครั้งที่ได้อุทิศตนในการทำาหน้าที่ของท่านด้วยดีตลอดมา 
และขอให้คุณความดีที่ท่านได้ทำาจงส่งผลให้ประสบแต่ความสุข
ความเจริญตลอดไป
                                    ด้วยความรักและเคารพ
   นพ.ธวัตชัย  วงค์คงสวัสดิ์

   ถ้าไม่นับตอนน้องน้ำามาเยี่ยมที่ทุกๆ คนเกาะติดสถาณการณ์ 
ด้วยใจระทึกว่าจะเอาอยู่หรือเปล่า  ในวันหนึ่งๆ เราใช้ชีวิต หน้า
จอโทรทัศน์ หน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือหนังสือพิมพ์เท่าไหร่ หลัง
เอาอยู่เรื่องนำ้า ผมได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมีข่าวเล็กๆ เรื่อง 
เจอ “มะละกอ” ประหลาดออกดอกที่โคน เหตุเกิดที่ ต.สองพี่น้อง 
อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร หน้าตาของดอกไม้ประหลาดที่ว่าก็คล้ายกับที่
แสดงให้ดูนั่นหละครับ ข่าวยังรายงานต่อไปอีกว่า นักวิชาการส่ง
เสริมการเกษตรชำานาญการ กล่าวว่า เบื้องต้นน่าจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่รากมะละกอ เนื่องมาจากการใช้ยาฆ่า
หญ้าชนิดดูดซึมมาเป็นเวลานาน เพราะผิวรากมะละกอจะอ่อนแอ
และไวต่อสารเคมีประเภทนี้มาก ซึ่งจะได้นำาดอกมะละกอที่พบ
ไปเข้าห้องแล็ปเพื่อตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่ง ไม่ต้องสงสัยเลยครับ 
วันต่อมาก็มีข่าวตามมาอีกว่า แห่ขอหวยมะละกอดอกโผล่ราก  
นอกจากนี้รายการเล่าข่าวตอนเช้าทางโทรทัศน์ก็นำาเสนอข่าวนี้
เหมือนกัน โดยที่ไม่ได้เฉลยว่า ตกลงมะละกอนี้ออกดอกที่รากได้

อย่างไร แท้จริงแล้วดอกที่เห็นเป็นดอกของพืชกาฝากชนิดหนึ่งที่
ชื่อ “ขนุนดิน” ลำาต้นขนุนดินมีลักษณะเป็นหัวแล้วส่งรากเบียด
แทรกไปกับรากพืชอื่นเพื่อดูดนำ้าเลี้ยง จะโผล่ให้เห็นจากดินเมื่อ
จะออกดอกเท่านั้น แม้ขนุนดินจะจัดเป็นพรรณไม้ที่มีสถานภาพ
เป็นพืชหายาก แต่ก็พอพบได้ทั่วไป อย่างรูปที่อวดทุกท่านนั้นก็
เป็นฝีมือของผมเอง ที่ถ่ายจากราชบุรีเมื่อครั้งยังมีเรี่ยวแรงท่อง
ไปตามป่าเขา การได้ฟังข่าวนี้ทำาให้ผมคิดว่า ผู้สื่อข่าวทำาการบ้าน
น้อยเกินไป โดยรายงานแค่ปรากฏการณ์ที่พบเห็น เพียงแต่ยกหู
โทรศัพท์ ส่งรูปทางอินเตอร์เนตไปให้นักพฤกษศาสตร์สักคนหนึ่ง
ดู ก็สามารถบอกความจริงได้แล้ว ข่าวนี้เป็นเรื่องข้อเท็จจริงตรง
ไปตรงมาที่พิสูจน์ได้ไม่ยาก หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เราจะได้อะไร
จากข่าวที่เราเสียเวลาดู เมื่อตอนเด็กๆ ผู้ใหญ่จะสอนว่า อย่าดู
ละคร อ่านนิยายมากนัก สนใจอ่านข่าว ดูโทรทัศน์รายการข่าว 
จะได้มีความรู้  จากการติดตามกรณีมะละกอนี้ทำาให้ผมไม่แน่ใจ
ว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรหรือว่าเราเสพข่าวในฐานะแค่ความบันเทิง
ชนิดหนึ่งเท่านั้น

ขนุนดิน

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า





   Jสวัสดีค่ะ..... พบกันอีกแล้วสำาหรับคอลัมน์โฟกัสริมรั้ว ที่คอยเลาะ
ลัดเก็บเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ มาให้อ่านกันเล่น ๆ ฉบับนี้ก็ต้องขอเป็นกำาลัง
ใจให้กับทุกครอบครัวที่ประสบกับอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่  ก็ขอให้สู้ ๆ    จาก
สถานการณ์นำ้าท่วมในปีนี้        นับว่าเป็นประวัติการณ์ที่โรงพยาบาล 
พระนั่งเกล้า สามารถสู้กับน้ำาได้อย่างเต็มที่ ก็ด้วยสองมือและความร่วม
แรงร่วมใจ             จากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและท่านผู้อำานวยการ 
นพ.ธวัตชัย วงค์คงสวัสดิ์ ที่คอยช่วยทำาทุกอย่างอยู่ข้าง ๆ ทั้งวันทั้ง
คืน.....  Jขอต้อนรับสมาชิกใหม่   กลุ่มงานศัลยกรรม  นพ.นิติวุฒิ   
วงศ์เสงี่ยม เวชกรรมสังคม คุณอรวรรณ วงศ์สถิตย์ ยินดีต้อนรับทุกท่าน
ด้วยใจค่ะ....Jกลุ่มการพยาบาล  โดยรองผู้อำานวยการฝ่ายการพยาบาล  
คุณปราณี  เทียมบุญประเสริฐ  นำ้าท่วมบ้านไม่หวั่นขอเพียงคนไข้
ปลอดภัย นี่สิ   หัวใจนักบริหารจริง ๆ  .......  Jรองบริหารฯ คุณทนัญชัย   
คล้ายบวร    พอรับตำาแหน่งก็กลับบ้านไม่ได้แล้วเพราะนำ้าท่วม       แต่
อย่างไรงานของโรงพยาบาลต้องมาก่อนครับผม...... Jและอีกท่านหนึ่ง
ถ้าไม่เอ่ยคงไม่ได้  พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์  คุณหมอน้อยของเราหัวใจ
เต็มร้อยที่เหนื่อยมากที่สุดและที่สุด........   Jคุณหมอใจบุญต้องยกให้    
พญ.พรทิพย์  ศุภวงศ์   ตัวเล็กนิดเดียวแต่ใจใหญ่ ควักกระเป๋าส่วนตัว
ทำาบุญตลอด ถึงว่าดูเด็กจัง เพราะผลบุญนี่เอง........Jนำ้าท่วมครั้งใด 
(ป้าต้อย) คุณจรินทร์  มะลิเถาว์     ของเราต้องอพยพตัวเองมาพัก โรง
พยาบาล........Jฟ้าหลังฝนย่อมดีขึ้นเสมอ ทพ.สมชัย  ผลอําไพสถิตย์  
จึงได้จัดงานเลี้ยงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เหนื่อยกันมาตลอด 2 เดือน 
ภายใต้ชื่องานว่า “ขอบใจจริงจริง”..... Jขอแสดงความดีใจและชื่น
ชมกับคนดีศรีพระนั่งเกล้า  ประจำาปี  2554 ทั้ง 6 ท่าน ประกอบด้วย  
นพ.พงศกร  สุขเกษม , พญ.สุนทราภรณ์  ฐิตสมานนท์ , คุณฉลองศรี  
กฤษณะเศรษณี  ,  คุณชลสมร   รุจิชัย  ,  คุณนิรันดร์   ภิรมย์ฤทธิ์  
และหน่วยงานอายุรกรรม 3  ก็ขอให้รักษาความดีนี้ตลอดไปเพราะความ

ดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำาดี นี่แหละคุณค่าที่มากกว่า การมองเห็น.......
Jขอบอกข่าวดี  นพ.เอกราช  เพิ่มศรี  หายป่วยแล้ว  กลับมาเป็น
ขวัญใจของคนไข้แล้วนะคะ....Jโฉมใหม่กับห้องเจาะเลือด สวย เด่น 
ด้วยมือของหัวหน้า    คุณจริยา  ผดุงพัฒโนดม เห็นแล้วน่าเดินเข้าไป
ใช้บริการจริงๆ......   Jและในอีกไม่ช้าเราคงจะเห็นหน่วยงานซ่อมบำารุง 
เปลี่ยนแปลงด้วย   งานเร็ว   งานด่วน   ทันใจ   เรียกใช้ได้     ใช่ไหมคะ
คุณเทอดศักดิ์  ชะม้าย........Jชมรมจริยธรรม เปลี่ยนโฉมใหม่หรือ
เปล่านั้นก็ต้องพิสูจน์ กับฝีมือของเลขาที่ชื่อ คุณวัฒนา  กลิ่นกุล  ขอเป็น
กำาลังใจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะคะ.......Jกีฬาภายในไม่มี ไม่เป็นไร  
เราทุกคนได้ออกกำาลังกายด้วยการช่วยกรอกกระสอบทราย         ปีหน้า 
ขอให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทนี้ด้วยนะคะ นพ.พงศกร สุขเกษม...... 
Jมุ่งมั่นทำางานอย่างเต็มความ สามารถและจากคำาบอกเล่าและฝาก
ชมการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์เปล คุณมนตรี  วงษ์ยะลา (ก๊อฟ)   ที่
ให้บริการดี มีนำ้าใจช่วยเหลือ ยิ้ม ไหว้ ไต่ถามครบสูตรงานบริการจริงๆ 
เจ้าค่ะ.......           Jงานประชุมวิชาการครั้งที่  9     ภายใต้ชื่องานว่า  
“ 9....ก้าวที่พอเพียง” ในปีนี้  เลื่อนเป็นวันที่  18-19-20 มกราคม  
2555  ที่ห้องประชุมชั้น 9  อาคารเจษฎาบดินทร์  ประธานจัดงานฝาก
บอกว่าวิทยากรที่เชิญมาล้วนแต่มีความสามารถ     อาทิเช่น       คุณตัน 
จากอิชิตัน ที่สำาคัญมีของมาแจกด้วย  แถมชมการแสดงสุดอลังการ  จาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรียกว่าพลาดไม่ได้จริง ๆ ....... Jไม่มีวิกฤต
การณ์ครั้งใดที่เราจะผ่านพ้นไปไม่ได้  ถ้าเราทุกคนในโรงพยาบาล รวมใจ
กันให้เป็นหนึ่งเดียว    เพราะบารมีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัว  ที่ทรงปกปักษ์ รักษาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  ซึ่งเป็นพระนาม
ของท่าน  และสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข และพักผ่อนด้วยการไป
ท่องเที่ยว ในช่วงปีใหม่ที่หยุดยาวนี้  ขอให้โชคดีปีมังกร 2555 ตลอดไป 
พบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ........

โดย : ป้าแคท

นพ.พงศกร  พญ.สุนทราภรณ์ คุณฉลองศรี    คุณชลสมร   คุณนิรันดร์    

คนดีศรีพระนั่งเกล้า ประจําปี 2554

นพ.นิติวุฒิ      คุณอรวรรณ   

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

โฟกัสริมรั้ว





โดย  : คุณยินดี  โพธิวร
โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza(flu))

 ไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดต่างกันอย่างไร : ไข้หวัดใหญ่พบมาก
ทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กจะพบมากเป็นพิเศษ แต่อัตราการตาย
มักจะพบในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 65 ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำา
ตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไต เป็นต้น การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่
ป้องกันได้ผลมากที่สุด สามารถลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการ
นอนโรงพยาบาล ลดโรคแทรกซ้อน และลดการหยุดงาน ไข้หวัด
เป็นการติดเชื้อไวรัสทำาให้เกิดอาการนำ้ามูกไหล มีไข้ไม่สูง สำาหรับ
ไข้หวัดใหญ่เป็นการติดเชื้อที่เรียกว่า influenza virus เป็นการ
ติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจซึ่งอาจจะลามลงไปปอด ผู้ป่วยจะ
มีอาการค่อนข้างเร็ว  ไข้สูงกว่าไข้หวัด   ปวดศีรษะอย่างรุนแรง 
ปวดกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียอย่างฉับพลัน
การติดต่อ  
1. เชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง   โดยการหายใจ

การรับนำ้ามูกหรือเสมหะของผู้ป่วย โดยเชื้อจะผ่านเข้าทางเยื่อ
บุตา จมูก และปาก

2. การที่คนได้สัมผัสสิ่งที่ปนเชื้อโรค เช่น ผ้าเช็ดหน้า ช้อน แก้วนำ้า 
การจูบ

3. การที่มือไปสัมผัสเชื้อแล้วขยี้ตาหรือเอาเข้าปาก
อาการของโรค
1. ไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีโรคแทรกซ้อน ระยะฟักตัว 1-4 วัน โดยเฉลี่ย 

2 วัน
     - ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนเพลียอย่างฉับพลัน เบื่ออาหาร คลื่นไส้ 

ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดตามแขนขา ปวดข้อ ปวดรอบตา 
ไข้สูง 39-40 ำC  เจ็บคอและคอแดง มีนำ้ามูกใสไหล ไอแห้งๆ  
ตามตัวจะร้อน แดง ตาแดง อาการอาเจียน หรือท้องเดิน ไข้
เป็น 2-4 วันแล้วค่อยๆ ลดลงแต่อาการคัดจมูก และแสบคอยัง
คงอยู่ โดยทั่วไปจะหายใน 1 สัปดาห์

2. สำาหรับรายที่เป็นรุนแรงมักเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อน
มักจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่ระบบอื่นด้วย เช่น 

  - อาจพบการอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บ
หน้าอก หรืออาการหัวใจวาย ผู้ป่วยจะเหนื่อยหอบ

    - ระบบประสาท พบเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และสมองอักเสบ ผู้
ป่วยจะปวดศีรษะมาก และซึมลง

    - ระบบหายใจ มีหลอดลมอักเสบ และปอดบวม ผู้ป่วยจะแน่น
หน้าอก และเหนื่อย

    - โดยทั่วไปไข้หวัดใหญ่มักจะหายในไม่กี่วัน แต่ก็มีผู้ป่วยบาง
รายมีอาการไอ และปวดตามตัวนาน 2 สัปดาห์ ส่วนผู้ที่เสีย
ชีวิตมักจะเกิดจากปอดบวม และโรคหัวใจ หรือโรคที่ผู้ป่วยเป็น
อยู่

ระยะติดต่อ
    - ระยะเวลาที่ติดต่อคนอื่นคือ 1 วันก่อนเกิดอาการ ห้าวันหลัง

จากมีอาการ  และในเด็กอาจจะแพร่เชื้อ 6 วันก่อนมีอาการ 
และแพร่เชื้อได้นาน 10 วัน

การรักษา
   - ให้นอนพักไม่ควรออกกำาลังกาย  ดื่มนำ้า นำ้าผลไม้ นำ้าซุป หรือ

อาจจะดื่มนำ้าเกลือแร่ร่วมด้วย แต่ไม่ควรดื่มนำ้าเปล่าอย่างเดียว 
เพราะจะทำาให้ขาดเกลือแร่ได้ หรืออาจจะเตรียมโดยใช้นำ้าข้าว
ใส่เกลือและนำ้าตาลก็ได้   การรักษาตามอาการและการประคับ

 ประคอง ลดไข้ด้วยยาลดไข้ เช่น paracetamol ไม่ควรให้ 
aspirin ในคนที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี เพราะอาจจะทำาให้เกิด 
Reye syndrome  ไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะ ถ้าไอมากอาจจะซื้อ
ยาแก้ไอรับประทาน สำาหรับผู้ที่เจ็บคออาจใช้น้ำา 1 แก้วผสม
กับเกลือ 1 ช้อนกลั้วคอ แต่ห้ามดื่ม สำาหรับท่านที่มีอาการคัด
จมูกอาจจะใช้ไอนำ้าช่วย วิธีง่ายๆ คือต้มนำ้าร้อนแล้วให้นั่งหน้า
กานำ้า เอาผ้าคลุมศีรษะและสูดดมไอนำ้า  อาจจะใส่ vick หรือ
ขิงลงไปเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูก อย่าสั่งนำ้ามูกแรงๆ เพราะ
จะทำาให้เชื้อลุกลาม ให้ล้างมือบ่อยๆ เมื่อออกนอกบ้าน ในช่วง
ที่มีการระบาดของเช้ือไข้หวัดใหญ่ให้หลีกเล่ียงการใช้โทรศัพท์ 
จับลูกบิดประตู เป็นต้น เวลาไอหรือจามให้ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือ
กระดาษชำาระปิดปาก ช่วงที่มีการระบาดให้หลีกเลี่ยงจากที่
สาธารณะ

การป้องกัน
  - ล้างมือบ่อยๆ  หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปากหรือขยี้ตา  อย่า

ใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนอื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว แก้วนำ้า หลีกเลี่ยง
การสัมผัสใกล้ชิด เมื่อเวลาเจ็บป่วยให้พักที่บ้านเมื่อเวลาป่วย  
เวลาไอหรือจามให้ใช้ผ้าปิดปากและจมูก

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

Happy  Healthy





โดย : พญ.สุธิรา  ริ้วเหลือง

เรื่องน้ำาท่วมบ้าน......แต่ไม่ท่วมใจ

 ระยะนี้คงหนีไม่พ้น เรื่อง นำ้าท่วม หมอคิดว่าทุก

คนได้เจอกับเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย บางคนนำ้าท่วมเข้าบ้าน

จนหมด เข้าชั้น 1 บางทีถึงชั้น 2 บางคนแค่หน้าบ้าน หรือ

บางคนไม่โดนเลยก็มีเป็นเรื่องที่หลายๆคนไม่คาดคิด หมอ

ได้คุยกับหลายๆ คน มีคำาพูดที่ใกล้เคียงกัน เช่น ประโยค

ที่ว่า

......ไม่คิดว่ามันจะท่วมเยอะขนาดนี้นะหมอ......

......ไม่คิดว่านํ้าจะมาถึง........

......ในชีวิตไม่เคยเจอมาก่อนเลย.......

......นํ้ามันมาเร็วมาก เก็บของไม่ทัน 

......บางทีหยิบอะไรก็ ไม่รู้ หยิบมาก่อน.......

 สิ่งเหล่านี้ถ้าใครได้เจอจะรู้เลยว่าความตกใจ 

ความเครียด ความเศร้า ความรู้สึกช๊อค เป็นความรู้สึก

ที่บรรยายไม่ถูก รู้แต่ว่าหมดแล้วเป็นอย่างไร จนบางที

ไม่รู้ว่าทำาอะไรหรืออย่างไรต่อไปดี สับสน งงไปทุกอย่าง 

ลืม ทำาอะไรก็จำาไม่ค่อยได้ อาการที่กล่าวมาเป็นอาการที่

เกิดขึ้นได้หลังจากเจอเหตุการณ์ร้ายๆ แต่มีประเด็นที่ว่า

เครียดมากแค่ไหนที่เราเรียกว่าผิดปรกติ จากเหตุการณ์นี้

ถ้าใครเจอ ย่อมต้องเครียด ....แต่....มีแต่นะคะ เครียดแต่

พอดีที่ยังพอทำางานได้ กินข้าวได้พออร่อย นอนหลับได้

ดี อารมณ์ไม่เปลี่ยนแปลงมากไปจากเดิม หรือทำากิจวัตร

ต่างๆ ได้ดี ถ้าใช่ที่กล่าวมา ก็ยังปกติ แต่ถ้าไม่ใช่ ยังไงมา

คุยกันเถอะค่ะ หมอๆ ยินดีพูดคุย มาปรับทุกข์กัน เพราะ

ว่าการที่เราปล่อยให้ตัวเองเครียดนาน จะเจอกับคำาถาม

ที่ว่า......ความสุขอยู่ที่ไหน......อารมณ์ของหลายๆ คนจะ

เครียด ไม่มีความสุข เศร้า เบื่อ ไม่มีแรงทำางาน ซึ่งอาจมี

ผลต่อคนรอบข้างและที่สำาคัญ คือ ลูกๆ เด็กๆ ที่เขายังไม่

เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อหรือแม่ของเขา

 การทำาให้ตนเองมีความสุขให้มากขึ้น พยายาม

ทำาใจ เข้าใจและยอมรับ และพร้อม...สู้....คนอื่นทำาได้ เรา

ก็ต้องลองดู สิ่งที่หมอเสนอมาเป็นแนวทางที่ไม่ยากในการ

ลองทำา ลองพยายามแล้วทุกท่านจะรู้เลยค่ะว่าแม้นำ้าท่วม

บ้าน   แต่นำ้าไม่มีทางท่วมใจแน่นอนค่ะ

เพราะว่าการที่เราปล่อยให้ตัวเองเครียดนาน 

จะเจอกับคำาถามที่ว่า.....ความสุขอยู่ที่ไหน.....

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

สุขภาพจิต





  ปีเก่าผ่านไป  ปีใหม่ 2555 ก็มาเยือน  อายุของ

คนเราก็มากขึ้น  ทําให้ผู้เขียนนึกถึงเหตุการณ์ 

นํ้าท่วมครั้งใหญ่ที่ผ่านมา ซึ่งหลาย

คนให้ความรู้สึกเหมือนฝันร้าย แต่ใน

ความฝันร้ายนั้นก็พบกับสิ่งดีๆ   ที่มี

ให้กันมากมาย  ผู้เขียนประสบปัญหานำ้าท่วมบ้าน  

ต้องอพยพตนเองมาอยู่ที่โรงพยาบาล  ทำาให้นึกถึงความ

มีนำ้าใจ เอื้ออาทรของหน่วยงานที่ให้ที่พักพิง  นอกจากนั้น

ยังมีโครงการดีๆ เกิดขึ้นคือ การมีจิตอาสาไปช่วยล้างบ้าน

หลังนำ้าลด  สิ่งเหล่านี้หลายๆ หน่วยงานไม่มี  แต่สำาหรับ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านับเป็นตัวอย่างที่ดี  ต้องขอบคุณ

ผู้บริหารและคณะทำางานทุกคน

 การที่ผู้เขียนเป็นผู้ประสบภัยทำาให้เข้าใจความ

รู้สึกของผู้ประสบภัยด้วยกัน  บางคนเป็นผู้สูงอายุ บาง

คนมีโรคเรื้อรัง บางคนเป็นเด็ก บางคนเป็นวัยทำางาน 

ต้องขาดรายได้ไม่มีงานทำา เสื้อผ้าไม่มี ออกจากบ้านมา

ได้แต่สิ่งที่ติดตัว  และข้าวของสำาคัญบางอย่าง  การที่ผู้

เขียนได้เข้าไปช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยทั้งทางกาย และ

จิตใจของผู้ประสบภัย ณ ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่ง ทำาให้เข้าใจ

ความรู้สึกของการสูญเสีย  การไม่เหลืออะไรเลย บางคน

ทำาใจได้  บางคนเครียดนอนไม่หลับ  กังวลใจ บางคนโทษ

รัฐบาล บางคนโทษดินฟ้าอากาศ บางคนโทษมนุษย์ที่ตัด

ไม้ทำาลายป่า บางคนมานั่งมองดูระดับนำ้าทุกวัน  ว่าเมื่อ

ไหร่นำ้าละลดลง

 สิ่งเหล่านี้ทำาให้มองเห็นสัจธรรมของชีวิต  คนเรา

มาแต่ตัวสิ่งที่อยู่กับเราก็คือ ใจของเรา  เราต้องรักษาใจ

เราไว้ให้ดีที่สุด  และพยายามปรับตัว เพื่อต่อสู้กับปัญหา

ต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะเกิด

ขึ้นต่อไป  ในปี 2555 นี้คงต้องมีการวางแผนและเตรียม

การเพื่อพบกับสิ่งใหม่ๆ อันอาจจะเกิดขึ้น  ปีเก่าที่ผ่านมา

คงจะเป็นบทเรียนที่ดี      งานบริการชุมชนก็คงต้องปรับ

กลยุทธ์การทำางานเพื่อให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดเช่น

เดียวกัน พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

เรื่องเล่างานบริการชุมชน    

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

โดย  ยุพา  (คนชุมชน)

ชุมชนนนท์





สนามบินน้ำา ที่น้ำาไม่เคยท่วม

 ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2554 ชาวนนทบุรีและ
จังหวัดใกล้เคียงกำาลังประสบอุทักภัยอย่างหนัก แต่มีพื้นที่แห่ง
หนึ่งในจังหวัดนนทบุรี ได้รับการกล่าวขวัญอย่างมากที่ไม่ถูกนำ้า
ท่วม ทั้งๆที่อยู่ใกล้แม่นำ้าเจ้าพระยาไม่เกิน 200 เมตร สถานที่แห่ง
นั้นคือ ถนนสนามบินนำ้า จนมีคำาพูดติดตลกกล่าวกันว่า สนามบิน
ดอนเมืองตั้งอยู่ที่ดอนถูกนำ้าท่วมถึงท้องเครื่องบิน แต่ถนนสนาม
บินนำ้าฟังจากชื่อแล้วน่าจะอยู่กับนำ้าแต่ไม่ถูกนำ้าท่วม คำาว่า “สนาม
บินนำ้า” เป็นคำาที่ชาวบ้านทั่วไปได้ยินมานานแล้ว หลายคนแหลก
ใจว่า “สนามบินนำ้า” คืออะไร ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่
สำาหรับเครื่องบิน แต่ทำาไมต้องอยู่ในนำ้า บางคนเคยผ่านถนน
สนามบินนำ้า พยายามมองหาสนามบินและเครื่องบินแต่ไม่พบสัก
ลำา ถามใครก็ไม่มีใครตอบให้หายข้องใจได้
 เครื่องบินเกิดขึ้นโดยการประดิษฐ์คิดค้น โดยพี่น้องตระ
กูลไรต์ชาวอเมริกัน ทำาให้ความฝันของมนุษย์ที่จะบินได้เหมือน
นกประสบความสำาเร็จ เมื่อประมาณ 150 ปี ที่ผ่านมา เครื่อง
บินสมัยแรกๆการขึ้นลงบนพื้นดินยังไม่สู้ปลอดภัย เมื่อมีการผลิต
เชิงพาณิชย์มากขึ้น จึงทำาเครื่องบินชนิดมีทุ่นติดที่ปีกเพื่อใช้ขึ้นลง
ในนำ้า เช่น แม่นำ้า หรือ ในทะเล เครื่องบินนำ้านิยมใช้กันมากในช่วง
ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (ก่อน พ.ศ.2484 หรือ ค.ศ.1941) มี
สนามบินนำ้าอยู่ทั่วไปทั่วโลก ประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 6 รัชกาล
ที่ 7 นำาเครื่องบินมาใช้ในกิจการทหารและพลเรือน นับว่าทัน
สมัยไม่แพ้ประเทศที่เจริญแล้ว สนามบินดอนเมืองถูกสร้างแล้ว 
แต่เป็นสนามบินเล็ก ใช้ในทางทหาร สนามบินนำ้าแห่งแรกสร้าง

อยู่บริเวณท่าเรือคลองเตย และช่องนนทรี จังหวัดพระนคร เป็น
สนามบินพาณิชย์ของสายการบินต่างประเทศ ได้แก่  KLM ของ
เนเธอร์แลนด์ P.A.A. ของอเมริกา และ BOAC ของอังกฤษ ต่อ
มาสนามบินนำ้าได้ย้ายมาอยู่แม่นำ้าเจ้าพระยา ที่ตำาบลบางกระสอ 
ติดต่อกับตำาบลท่าทราย อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ใกล้กับที่
ตั้งของกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบัน สนามบินนำ้าจังหวัดนนทบุรี
ทำาพิธีเปิดโดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะ
นั้น  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.2484 มีเครื่องบินนำ้า 2 ลำา มาลงเป็น
ปฐมฤกษ์ ผู้โดยสารเป็นชาวตะวันตกทั้ง 2 ลำา ที่ใต้ปีกเครื่องบินนำ้า
มีทุ่นทั้ง 2 ข้าง เพื่อช่วยประคองลำาตัวเครื่องให้ลอยนำ้าและไม่เอียง
พลิกคว่ำา และมีเรือมารับผู้โดยสารส่งขึ้นบกอีกทีหนึ่ง และต้องต่อ
พาหนะอื่นเดินทางไปอยู่จุดหมายปลายทางอีกที เนื่องจากอยู่ใน
ช่วงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 และการบินได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
การใช้เครื่องบินนำ้าจึงลดความจำาเป็นลงไป สนามบินนำ้าใช้งานอยู่
ประมาณ 7 เดือน จึงได้ปิดตัวลง เมื่อ พ.ศ.2485 อนุสรณ์สถานที่
เหลือแห่งเดียวในขณะนี้คือ หอบังคับการการบิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
ความดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม และใช้งานของกรมพลาธิการทหาร
บก
 ท่านที่สนใจประวัติศาสตร์สนามบินนำ้า ติดต่อขอเข้า
ศึกษาเยี่ยมชมสถานที่จริงได้ที่ บ้านพักข้าราชการกรมพลาธิการ
ทหารบก หัวถนนสนามบินนำ้า ระหว่างซุ้มประตูทางเข้าวัด
ตำาหนักใต้ และตลาดจิตเทวัญ ถนนสนามบินนำ้า อำาเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี
                ข้อมูล : ประวัติสนามบินนำ้า นนทบุรี โดย นายวีระโชติ  ปั้นทอง 

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

โดย  :  ศณ-อง

ของดีเมืองนนท์





ปรัชญาหลังน้ำาท่วม

นำ้าท่วมสอนให้เรารู้ว่า...ของใช้ต่างๆ หรือวัสดุชั้นล่าง

นั้นควรมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มขึ้นอีกประการคือ..ทนนำ้า เพราะอาจ

มีทางรอด ที่สำาคัญควรมีน้อยชิ้นเลือกเฉพาะจำาเป็นใช้สอยเท่านั้น  

ส่วนของที่นานๆใช้ คงต้องหาที่เก็บไว้ชั้นสอง หรือไว้บนที่สูงๆ......

ไม่เป็นไรต่อไปจะเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์ถึงน้ำามาเราก็จัดการ

ปัญหาได้รวดเร็ว ไร้ความกังวล

นำ้าท่วมสอนให้เรารู้ว่า...ไม่ว่าจะทุกข์เพียงใด คนไทย

ไม่ทิ้งกัน เริ่มจากเพื่อนบ้านหลังเหตุการณ์น้ำาท่วม  เรากลับได้

ความรัก ความสามัคคี การช่วยเหลือพึ่งพากันมากขึ้น รวมถึงการ

ได้รับความช่วยเหลือจากทหาร หน่วยงานราชการ มูลนิธิ/อาสา

กู้ภัย องค์กรเอกชน จิตอาสา    และข้าวของที่ได้รับบริจาคทำาให้

เราได้รู้ว่ามีคุณค่ามากเพียงไร รู้สึกปิติ มีกำาลังใจ  ที่ผ่านมาเราเป็น

ผู้ให้บริจาคความรู้สึก ณ ตอนให้นั้นยังไม่เท่ากับตอนที่เราได้เป็น

ผู้รับบริจาคในครั้งนี้ขอขอบคุณสำาหรับสิ่งดีๆที่ได้รับ...ไม่เป็นไร

ต่อไปในวันข้างหน้าที่เราลุกขึ้นได้ และเข้มแข็งขึ้นเราจะเป็นผู้ให้ 

พร้อมส่งต่อความช่วยเหลืออย่างไม่รู้จบ

 เชื่อว่าผู้อ่านคงมีเรื่องราวอีกหลายประการ หลากหลาย

แง่มุม ซึ่งก็ขอให้นำามาต่อยอด มีโอกาสก็สามารถนำามาถ่ายทอด 

แบ่งปันกัน ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกข์ภัยจงผ่านไปเหมือนสายนำ้าไม่มีวัน

ได้หวนกลับมาทำาร้ายกันอีก พร้อมกับจดจำาแต่สิ่งดีๆ ที่สามารถ

นำามาเป็นพลังบวกในการขับเคลื่อนชีวิตกันต่อไป

นำ้าท่วม !!!  ผ่านไปแล้วก็จริง....แต่สิ่งที่ยังหลงเหลือก็

คือประสบการณ์และความทรงจำาท่ีสามารถนำามาเป็นบทเรียนกับ

ตนเอง หรือไม่ก็เก็บไว้บอกเล่าเรื่องราวกาลครั้งหนึ่งของชีวิต ซึ่ง

เราก็ยังหวังกันว่าคงไม่มีนำ้าท่วม!!!ซำ้ารอยประวัติศาสตร์พร้อมกับ

ทำาลายสถิติ  ปี 2554 เหตุการณ์นำ้าท่วมทำาให้ทั้งผู้ประสบภัย และ

หลายๆท่านคงได้มุมมองชีวิตที่มากขึ้น ตกผลึกได้อย่างเบ็ดเสร็จ

เสมือนบทเรียนที่ผ่านการรับรองหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  จะมีเรื่อง

ใดนั้นถ้าทุกคนนำามาร้อยเรียงเขียนรวมกันแล้วก็คงสามารถนำามา

เขียนตำารา”ปรัชญาหลังนำ้าท่วม” เล่มโต

นำ้าท่วมสอนให้เรารู้ได้ว่า....ความไม่ประมาทย่อม

ทำาให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด ความจริงแล้วข่าวนำ้าท่วมนั้น

วิกฤตมาหลายจังหวัดก่อนถึงจุดเกิดเหตุ แต่เราขาดการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยตนเองเพราะเราไปรับฟังข้อมูลเพียงเสี้ยวเดียว ทำาให้

เราคาดคะเนปริมาณนำ้าผิดพลาด สุดท้ายเก็บของไม่ทัน เสียหาย 

ตกใจ......ไม่เป็นไรต่อไปเราจะไม่ประมาท 

นำ้าท่วมสอนให้เรารู้ว่า...การมีถ้วยชาม หรือของใช้

ที่สวยงามใดๆก็ตามเราควรนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้เห็น ได้

ชื่นชม  อย่าเก็บไว้ในตู้โชว์ ห้องเก็บของ และสุดท้ายก็เสียหายไป

กับสายนำ้า  ทำาความสะอาดไปก็เสียดายไป ของใช้บางชิ้นเราแทบ

ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ใช้เลยด้วยซำ้า ...ไม่เป็นไรต่อไปเราจะซื้อในสิ่ง

ที่ชอบ พร้อมนำาไปใช้อย่างรู้คุณค่าอย่างพอเพียง

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

บทความพิเศษ
โดย  : สมพร  เหว่าไว 





บริการดี : ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก

                                                                                                           คลินิกนอกเวลา

    เวลาราชการ                                                   (รับเฉพาะนัด)

วัน              09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00-18.00 น.

จันทร์ พ.ดิเรก, พ.ดุลวิทย์, พ.ปรีชา, พ.วิชัย แพทย์เวร พ.อรรถพร, พ.วิชัย

อังคาร พ.นันทวัฒน์, พ.กัลย์, พ.อรรถพร, พ.พัฒนพงษ์ แพทย์เวร พ.นันทวัฒน์

พุธ พ.สถาพร, พ.วิชัย, พ.นันทวัฒน์ แพทย์เวร พ.ดิเรก, พ.ปรีชา

พฤหัสบดี พ.กัลย์, พ.อรรถพร, พ.อรรถพล, พ.พัฒนพงษ์ แพทย์เวร พ.กัลย์, พ.อรรถพล

ศุกร์ พ.ดิเรก, พ.ปรีชา, พ.สถาพร, พ.นันทวัฒน แพทย์เวร -

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ได้พัฒนาระบบบริการโดยใช้หลัก “TCSE” ซึ่งได้แก่

T = Time การระบุเวลา  ได้แก่

  -  นัดผู้ป่วยแบ่งตามช่วงเวลา (08.30-10.30 น. นัด 30 ราย นอกจากนั้นนัดหลัง 10.30 น.)

  -  แยกกลุ่มผู้ป่วยให้มาตรวจตามช่วงเวลา ตามเบอร์คิว 20 ราย ต่อ 1 ชม. 

        เช่น 09.00-10.00 น. คิว 1-20 เป็นต้น

C = Color สีของเบอร์ค่าตรวจใช้แนบกับเวชระเบียนจำาแนกแพทย์ผู้ตรวจ

S = Screen เพิ่มจุดคัดกรอง ซักประวัติ วัดความดันโลหิต

E = Electronic Queue ติดตั้งระบบเรียกคิวตรวจอัตโนมัติ

 หลังจากการพัฒนาปรับปรุงบริการ พบว่า เวลาให้บริการจากเดิม  เฉลี่ย 60 นาที  ลดลง เป็น 30 นาที นอกจาก

นั้นยังพบว่าจากเดิม ความพึงพอใจ 74.53% (ปี 2553) เพิ่มเป็น 76.56% (ปี 2554)  สรุปคือผู้ป่วยรับบริการเร็วขึ้น  

ระดับความพึงพอใจ เพิ่มขึ้น  จึงเป็นการพัฒนาระบบบริการที่น่าชื่นชมยิ่งนัก 

              ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ  มีกำาหนดการให้บริการ ดังนี้

หมายเหตุ เป็นกำาหนดการทั่วไป  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

  ต้องสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามที่ 02-528-4567 ต่อ 1110

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

บริการน่ารู้





 ข่าวคราวช่วงนี้ มีแต่บ้านนำ้าท่วม นำ้าจะแห้งเมื่อไร น่า

เห็นใจพี่น้องทุกท่านขอเป็นกำาลังใจให้สู้ๆ นะครับ ประกอบข่าว

การเพิกถอนรีสอร์ทที่บุกรุกป่าแถววังนำ้าเขียว แถมเดินขบวนปิด

ถนนวังนำ้าเขียว-ปราจีน ทำาเอาการท่องเที่ยวซบเซาไปเลย แล้ว

ตอนนี้โปรแกรมสำาคัญของพวกเราหลายคนก็มีซ่อมบ้านกัน ขนาด

ใหญ่ แต่ถ้าใครพอจะไปได้ใกล้ๆ ก็มีหลายที่ และช่วงนี้นักท่อง

เที่ยวก็ไม่เยอะ แม้เป็นวันหยุดติดกัน 3 วัน ผมขับรถออกแต่เช้า

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม ขึ้นทางด่วน  เข้ามอเตอร์เวย์ออกฉะเชิงเทรา

กบินทร์บุรี จุดหมายปลายทางอุทยานแห่งชาติทับลาน วังนำ้า

เขียว เรามาถึงกันสายๆ เปิดกระจกรถสัมผัสได้ถึงสายลมเย็นที่มา

กระทบใบหน้า เราแวะไปชิมนำ้าองุ่นที่ Vinlen Farm ก่อนกลับมา

ชิมสเต็กที่ลาคัมปาณ เป็นร้านกาแฟน่ารักๆ อาหารและเค็กอร่อย

มาก ถ้ามาแถวนี้อย่าลืมแวะนะครับ เราขับรถมาแวะที่ตลาดสวน

ห้อมเพื่อซื้อเสบียงพอสมควร ก่อนเข้าอุทยานแห่งชาติทับลานที่ 

13 นำ้าตกสวนห้อม เราลองติดต่อบ้านพักของอุทยาน บังเอิญว่าง

อยู่ 1 หลัง เลยไม่ต้องกางเต็นท์ที่เตรียมมา บรรยากาศสงบ มีลาน

กางเต็นท์เป็นเนินลาด บริเวณรอบๆ ลาดลงไปเป็นหุบเขา และมี

บ้านพักสัก 6-7 หลัง  ก่อนเข้าพักเราไปเที่ยวนำ้าตกสวนห้อม ซึ่ง

อยู่ไม่ไกลจากที่พัก เป็นนำ้าตกขนาดเล็ก เราชมนำ้าตกและพักพอ

หายเหนื่อยจึงกลับมาที่บ้านพัก มื้อนี้เราคงต้องลงมือทำากินเองกับ

เสบียงที่เตรียมมา อากาศเย็นลงเรื่อยๆ ตาม พระอาทิตย์ที่กำาลัง

ลับขอบฟ้า สายลมที่พัดเอื่อยๆ เมื่อตอนเย็นตอนนี้ดูท่าจะแรงขึ้น

เรื่อยๆ ทำาเอาอยู่นอกบ้านพักกันไม่ไหว ต้องกลับเข้าบ้านพักกัน

หมด

  ยามเช้าอากาศเย็นสบายๆ  คุยกับเจ้าหน้าที่อุทยาน เขาว่า 

อากาศเริ่มเย็นมา 2-3 วันแล้ว ตอนสายเราเดินทางไป ผาเก็บ

ตะวันเลยจากที่พักไม่ไกลนัก สองข้างทางเข้าก็เต็มไปด้วยรีสอร์ท 

ผ่านสวนลุงไกรที่ปลูกผักปลอดสาร(ออกทีวีบ่อย)จนถึงผาเก็บ

ตะวัน  เราไปปลูกต้นไม้ด้วยวิธีการยิงหนังสติ๊กมีเมล็ดมะค่าโมง

เป็นลูกกระสุน ช่วงนี้อุทยานปรับพื้นที่ดูกว้างขวางขึ้น กลับออก

มาปากทางซอยหมู่บ้านสามัคคี เป็นแหล่งช็อปปิ้งสินค้าพื้นบ้าน 

ผักสลัดต่างๆ สารพัดเห็ด องุ่นและผลิตภัณฑ์จากองุ่น  พุดทรา

นมสดอร่อยมาก เราเดินทางต่อไปเส้นทางเขาแผงไม้แวะกินกาแฟ

ที่ไร่สุชาดา และเลยไปชมงาน Flora Park (ปีที่แล้วใช้ชื่องาน 

Flora Fantacia) กำาหนดเปิดงานวันที่ 17 ธันวาคม แต่ก็เข้าชม

ได้บริเวณด้านหน้า มีกระทิงขนเป็นหญ้าเขียวตัวใหญ่มาก เดินชม

เข้าไปถึงร้านกาแฟ ต่อไปจะเป็นซุ้มประตูดอกไม้ทางเข้าส่วนในซึ่ง

ปิดอยู่  คิดว่า ใครได้ไปดูเต็มคงสวยมาก  เส้นทางนี้ผมชอบขับรถ

เล่นมากจะไปออกทางขึ้นเขาใหญ่ ปากช่องได้

 หวังว่า วังนำ้าเขียว ยังอยู่ในใจใครหลายๆ คนที่อยากไป 

ระยะทางไม่ไกลนัก อากาศเย็นสบาย อาหารการกินสมบรูณ์ คิด

ว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่น่าสนใจในตอนนี้  ถ้าคิดโปรแกรมไม่ออกก็

ลองไปเที่ยวดูนะครับ

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

มุมคลายเครียด
โดย เทศสยาม  บุญยมาลิก

วังนำ้าเขียว

ผาเก็บตะว
ัน

งาน Flara park

ร้านกาแฟ
 ไร่สุชาดา

ร้านลาคัมปา
ณ

กระทิงหน้างาน Flara park





เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน

 ถ้าหากว่าจะกล่าวกันไปอีกทีว่า ถ้าบุคคลใดก็ดี ถ้าจะยึด

นำ้าใจคนเข้าไว้ คนทั้งประเทศจะรักกันได้ จะมีความสุขได้ ก็ต้อง

อาศัยสังคหวัตถุทั้ง 4 ประการ คือ

1. ทาน การให้ การให้นี้เชื่อว่าเป็นเครื่องโยงใจให้สร้างความ

รักให้เกิดขึ้น

2. ปิยวาจา วาจาอ่อนหวาน วาจาเป็นที่รักสำาหรับคนผู้รับฟัง

3. อัตถจริยา ทำาตนให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่น 

4. สมาปัตตตา ไม่ถือตัว ไม่ถือตน

อปจายนธรรม

 และอีกประการหนึ่ง ถ้าบุคคลผู้เป็นผู้ใหญ่จะนั่งอยู่ใน

หัวใจคนได้ นอกจากพรหมวิหาร 4 ประการแล้ว องค์สมเด็จพระ

ประทีปแก้วก็ตรัสว่า ต้องอาศัย อปจายนธรรม คำาว่า อปจายน

ธรรม หมายความว่า การอ่อนน้อม หมายถึง การถ่อมตน ถ้าเป็น

ผู้ใหญ่ก็ก้มตนลงให้ตำ่าเพื่อเป็นการปรานีแก่เด็ก ถ้าเด็กเห็นผู้ใหญ่

ก้มลงมาหาเรา ก็จงก้มต่อไปเป็นการแสดงความเคารพสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงกล่าวว่า อปจายนธรรม การถ่อมตัว

ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิดความรัก และการถ่อมตัวย่อมเป็นปัจจัยให้

เกิดความสุขในมวลชนผู้พบเห็น

 การถ่อมตัว ไม่ถือตัว ไม่ถือตน ไม่ถือว่าเราดีกว่าเขา เรา

เสมอเขา เราเลวกว่าเขา ถือว่าคนทุกคนในเขตประเทศไทยเป็น

มิตรที่ดีของเราทั้งหมด เราเป็นพี่เป็นน้องกัน เรารักกัน เราสาย

เลือดอันเดียวกัน มีอะไรพอจะช่วยกันได้เราก็ให้กันด้วยกำาลังของ

วัตถุ ถ้าหากว่ากำาลังของวัตถุไม่มี ก็ใช้วาจาเป็นที่รักเป็นเครื่อง

ช่วยปลอบประโลมใจ หรือว่าถ้าสามารถจะช่วยด้วยกำาลังกายได้ก็

เป็นการดี

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

ธรรมน่ารู้





โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
206 ถนนนนทบุรี 1  ตำาบลบางกระสอ

อำาเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

ที่  นบ  0027.202/พิเศษ

ชำาระฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่  27/2535

ปทจ.นนทบุรี

1. นายพิทยา   ว่าพัฒนวงศ์
2. นายวัชรินทร์  จันทร์เสม
3. นายพงษ์สรร  สุวรรณ
4. นายสินชัย  แว่นไวศาสตร์
5. นางสาวอภิญญา  กุลฑลลักษมี
6. นายสมพงษ์  ชัยโอภานนท์
7. นางสาวสุพจมาลย์  กิจฉวี
8. นางประดับ  ทองใส
9. นางอรทัย  ปึงวงศานุรักษ์

คณะทํางาน 10. นางยุพา  สุทธิมนัส
11. นางสุวันดี  บัญชรเทวกุล
12. นางยินดี  โพธิวร
13. นางวรัญญา  ขาวเหลือง
14. นายเทศสยาม  บุญยมาลิก
15. นางสาวสมพร  เหว่าไว
16. นายทิวพล  วงษ์แป้น
17. นางอรพรรณ  เกื้อสุวรรณ
18. นางสาวกาญจนา  มีลาภา
19. นางเบญจมาศ  ลงวุฒิ

สํานักงาน
ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-5278047

พิมพ์ที่
สวัสดีการพิมพ์ โทร 02-525-2155

สารสัมพันธ์  พระนั่งเกล้า

การ์ตูน  โดย หมอเอ้ย


