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พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

“เศรษฐกิจพอเพียง... จะทำ�ความเจริญให้แก่ประเทศได้   แต่ต้องมีความเพียร   แล้วต้องอดทน  ต้องไม่ใจร้อน  
ต้องไม่พูดมาก  ต้องไม่ทะเลาะกัน  ถ้าทำ�โดยเข้าใจกัน  เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้...”
พระราชดำ�รัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน  ณ  วันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑

สารสัมพันธ์ฉบับนี้ จะแจ้งถึงนโยบายของคณะกรรมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ในปี 2555 ซึ่งจะส่งผลต่อบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาล
ดังนี้
P สนับสนุนให้ทุกกลุ่มงานมีจำ�นวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม
P สนับสนุนให้มีการประเมินสมรรถนะหลัก และในงานมีการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะส่วนขาด
P เพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมบุคลากร โดย....
Q  ทุกกลุ่มงานมีการวิเคราะห์ Training Need ซึ่งมาจาก
-  ความรู้ในโรคที่สำ�คัญ โรคที่มีปัญหาในการดูแลรักษา
-  ความรู้ในด้านการใช้ยา
-  ความรู้ด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
-  การช่วยฟื้นคืนชีพ
-  การเผชิญอุบัติภัย
-  ยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งของโรงพยาบาลแต่ละปี
Q  กลุ่มงานต่างๆมีแผนการฝึกอบรมตาม Training Need และส่ง
         บุคคลเข้าอบรมได้ตามแผน
Q  มีการเผยแพร่ความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมภายนอก
Q  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Q  มีการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ

ข่าวบริการ

P มีการแสวงหาความรู้ใหม่ และการพัฒนาการทำ�งาน
ในรูปแบบงานวิจัย R2R/นวัตกรรม/CQI
P บุคลากรให้บริการต่อผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ
อย่างเอื้ออาทร มีคุณธรรมจริยธรรม
P เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อโรงพยาบาล
Q เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงาน
Q มีการสื่อสารให้บุคลากรทราบถึงความเคลื่อนไหว
ของโรงพยาบาลโดยสมํ่าเสมอ
Q มีการสำ�รวจความพึงพอใจของบุคลากรและนำ�มา
ปรับปรุงแก้ไข
Q บุคลากรวิชาชีพต่างๆได้รับการพัฒนาและได้รับการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
จากนโยบายข้างต้นได้มีการผลักดันสู่การปฏิบัติ
แล้วในทุกข้อ แต่จะได้ผลสำ�เร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นกับพวก
เราชาวพระนั่งเกล้าทุกคน/กลุ่มงาน   พวกเราจะได้ทำ�งาน
อย่างผู้รู้จริงและนำ�ความรู้มาใช้ประโยชน์ มีความสุขที่ได้นำ�
ความรู้มาดูแลผู้ป่วยของเรา   ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองและ
โรงพยาบาลไปพร้อมกัน

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดให้บริการคลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ทุกวันอังคาร ช่วงบ่าย
แพทย์ผู้ตรวจ พญ.ปวีณา ลาวัณลักขณา



สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า
จากการร่วมมือร่วมใจกันของพวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า  จนทำ�ให้โรงพยาบาล
สามารถผ่านพ้นวิกฤตมหาอุทกภัยไปได้
ทั้งยังเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสหลายประการ
กล่าวคือ โรงพยาบาลได้รับงบประมาณฉุกเฉินเพื่อใช้แก้ไขวิกฤตการณ์นํ้าท่วมเป็นเงินจำ�นวน 38
ล้านบาท ซึ่งนำ�มาปรับปรุงถนนบ้านพักที่ได้รับความเสียหาย สร้างกำ�แพงที่ออกแบบเพื่อกันนํ้า
โดยเฉพาะทั้งสามด้าน นอกจากนั้นยังได้รับงบค่ายาและค่าดำ�เนินการอื่นๆ อีกประมาณ 3 ล้าน
บาท ได้รับรถ Super Ambulance 6 ล้อ สามารถลุยนํ้าและขนย้ายผู้ป่วยได้คราวเดียวกันถึง 6
ราย ราคาประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งมีแค่ 4 คันในประเทศไทย และได้รับอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้
ในการเคลื่อนย้ายทางอากาศ มูลค่า 4 ล้านบาท จากสำ�นักการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้นหากจะต้อง
ประสบกับมหาอุทกภัยอีกในอนาคต โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเราพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ้นได้ดีกว่าที่ผ่านมาอย่างแน่นอน           อย่างไรก็ตามเราคงต้องช่วยกันถอดบทเรียนจาก
มหาอุทกภัยครั้งนี้ทุกแง่ทุกมุม เพื่อนำ�มาแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น   โดยหัวใจของความ
สำ�เร็จอยู่ที่การประสานงานและความสามัคคีในยามที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต ซึ่งพวกเราก็ทำ�ได้
ดีในทุกเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น   ผมจึงขอให้พวกเราร่วมมือร่วมใจกันเช่นนี้ตลอดไป
                               นพ.ธวัตชัย  วงค์คงสวัสดิ์

จากถ้วยชามถึงน้ำ�ท่วม
โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง*
ที่มีจำ�นวนนักเรียนเกือบ
2,200 คน   หลังอาหารกลางวันจะมีนักเรียนจำ�นวนหนึ่งไม่ยอม
เอาถาดอาหารไปเก็บในที่ๆ จัดไว้ ทำ�ให้โรงอาหารสกปรก และ
ต้องเสียกำ�ลังคนเสียเวลาเพื่อเก็บกวาด เจ้าหน้าที่จึงกดดันครูใหญ่
ให้ช่วยแก้ปัญหา ด้วยความที่ครูใหญ่เป็นนักวิทยาศาสตร์ทาง
สังคม ได้คิดอธิบายปรากฏการณ์นี้ และได้นำ�เสนอวิธีแก้ไข ถึง 30
วิธี ยกตัวอย่างเช่น
นักเรียนไม่เก็บถาดเพราะ โรงอาหารไม่เป็นระเบียบ
ไม่สะอาดอยู่ก่อนแล้ว โต๊ะเก้าอี้สภาพชำ�รุด ผนังทึมๆ แสงสลัวๆ
บรรยากาศจึงไม่น่าเกรงใจ วิธีแก้ก็คือ ทำ�สิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อย
หรูหราขึ้น  ข้อนี้ทำ�ให้ผมนึกถึงเรื่องใกล้ๆ ตัวยังไงไม่รู้
นักเรียนไม่เก็บถาด     เพราะ   ไม่มีใครบอกว่าโรงเรียน
คาดหวังให้เด็กๆ เก็บถาดหลังทานเสร็จ วิธีแก้ก็คือ แจ้งให้ทุกคน
ทราบโดยทั่วกัน
นักเรียนไม่เก็บถาด เพราะ ไม่ทราบว่าทำ�ให้โรงอาหาร
สกปรก และเป็นภาระแก่คนเก็บกวาดมาก วิธีแก้คือ พานักเรียน

นพ.พงษ์สรร  สุวรรณ

ดูสภาพหลังเวลาอาหาร
นักเรียนไม่เก็บถาด เพราะ เป็นโรคติดต่อทางอารมณ์
คือ เห็นคนอื่นทำ�  จึงทำ�ด้วย วิธีแก้อาจทำ�ห้องอาหารเป็นห้อง
ย่อยๆ คล้ายการกักโรค โรงอาหารโดยรวมจะได้ไม่เละเทะ
นักเรียนไม่เก็บถาด     เพราะ   ถูกกระตุ้นทางประสาท
มากเกินด้วยเสียงดัง คนมากมาย ทำ�ให้ใส่ใจกับเรื่องอื่นน้อยไป วิธี
แก้คือลดความแออัด ทำ�ผนังเก็บเสียง
นักเรียนไม่เก็บถาด เพราะ นักเรียนไม่มีจริยธรรมเพียง
พอ วิธีแก้คือ เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนทางจริยธรรมเพิ่มขึ้น
นักเรียนไม่เก็บถาด เพราะ ถูกเลี้ยงมาแบบตามใจ
นักเรียนไม่เก็บถาด เพราะ อื่นๆ อีกมากมาย...
นี่เป็นแค่เรื่อง ถ้วยๆ ชามๆ เขายังคิดกันขนาดนี้ ครับ
* LS Etheredge. The Case of the Unreturned Cafeteria Trays :
An Investigation Based upon Theories of Motivation and Human
Behavior. อ่านฉบับออนไลน์ที่ www.policyscience.net/ws/case.pdf
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คุณดารุณี
พญ.ปวีณา

คุณจรรยาศรี

โฟกัสริมรั้ว
โดย : ป้าแคท

สวัสดีค่ะ.....พบกันอีกแล้วกับคอลัมน์โฟกัสริมรั้ว ที่คอย
จ้องเก็บข้อมูลเล็ก ๆ มาเล่าสู่กันฟัง  ช่วงนี้อากาศร้อนมาก  ผู้รับ
บริการก็มากเช่นกัน แต่เจ้าหน้าที่ของเราก็ให้บริการด้วยความ
ยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน โดยเฉพาะ รองผู้อำ�นวยฝ่ายการแพทย์  
นพ.ดุลวิทย์ ตปนียากร จะเดินลงมาให้กำ�ลังใจน้อง ๆ ที่ OPD
เกือบทุกวัน.......J รองฯทนัญชัย คล้ายบวร   หลังจากที่นํ้า
ไม่ท่วมแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเลย   ไปกับนํ้าหรือเปล่าคะ.......  
Jและปีนี้โรงพยาบาลของเรามีผู้เกษียณอายุราชการถึง 19 ท่าน   
ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เก่งงาน โดยเฉพาะ นพ.บัญชา เกิดพงษ์
บุญโชติ และคุณผุสสนี ศรีประเสริฐ ว่าง ๆ ก็อย่าลืมมาแวะ
เยี่ยมกันบ้างนะ........   Jขอแสดงความยินดีกับ    พญ.จันทิรา
แก้วสัมฤทธิ์ และ คุณดารุณี ศาสนกุล ที่มีจิตอาสา เสียสละ อุทิศ
ตน จนได้รับเข็มเชิดชูเกียรติฯ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ขอ
ให้รักษาความดีนี้ต่อไปนะคะ Jขอต้อนรับสมาชิกใหม่ กลุ่มงาน
ศัลยกรรม พญ.ปวีณา ลาวัณลักขณา  กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
คุณจรรยาศรี หวังชม     ยินดีต้อนรับสู่รั้วพระนั่งเกล้าค่ะ........
Jงานวิชาการปีนี้ผ่านไปด้วยดีโดยการนำ�ของ          ทพ.สมชัย
ผลอำ�ไพสถิตย์       ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านกิจกรรมพิเศษ    และ
คุณนันทิยา สหสุนทรวุฒิ เภสัชกรสาวสวย  ตัวเล็กแต่กำ�ลังแรง
กายและใจแข็งแกร่งมากๆ นะจะบอกให้...... Jสำ�หรับในปีหน้า
เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 10 ก็ได้แก่กลุ่มงานอายุรกรรม
นำ�ทีมโดย   นพ.วชิร รุจิโมระ นายแพทย์หนุ่ม ตาคม เท้า
ไฟ  ไม่ต้องสงสัยเต้นรำ�จนไฟแลปจ๊า......   Jมีหลายๆ คนฝาก
มาถามประธานชมรมออกกำ�ลังกาย นพ.พงศกร สุขเกษม ว่า
ปีนี้จะมีการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันระดับเขตอีกหรือเปล่าคะ......
Jโปรดทราบ  ขณะนี้ คุณมาลินี สุขประเสริฐ์ ได้ย้ายไปเป็น

ิรา

พญ.จันท

หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3-4 แล้วค่ะ.......
Jพิธีมอบห้องปฏิบัติงานเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านมา    คุณจริยา
ผดุงพัฒโนดม   จัดได้ดีมากๆ มีคนฝากชมว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
นี้มีคุณภาพทุกคน......Jช่วงนี้เป็นช่วงโยกย้าย ก็ต้องมีการเลี้ยง
ส่งเพื่อสัมพันธภาพที่ดี คุณมาลัย วรวัฒน์ หัวหน้างานแพทย์
แผนไทย สั่งก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงน้อง ๆ ขอให้รวย ๆ นะคะ......
Jหายหน้าไปหลายเดือน   คุณกนิษฐ์ โง้วศิริ ตอนนี้กลับมา
ปฏิบัติงานแล้วยังสวยเหมือนเดิมนะคะ........   Jข่าวล่ามาไว   
คุณอัครภา เกื้อสุวรรณ  หัวหน้าห้องตรวจ PMC จะไปอบรม
ผบต. ที่จังหวัดพะเยา   เอ๊ะสาวใต้ไปเรียนที่เหนือจะอู้กำ�เมืองได้
ก๋า......Jสาวสวยหุ่นดี คุณจุฑารัตน์ บินอุสมาน ตอนนี้กิจการ
รีสอร์ทสวนผึ้งรุ่งเรือง ลูกค้าแน่นทุกอาทิตย์ ขอให้รวย ขอให้
รวย.......  Jถูกปล่อยให้เป็นเจ้าของตึกอยู่คนเดียว      คุณจันทนา
กลั่นพิกุลทอง ว่างๆ ก็เดินลงมาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆ บ้าง......  
Jตั้งแต่ คุณพรรณี เจียมสกุล  เป็นหัวหน้างานซักฟอก  รู้สึก
ว่าจะฟอกตัวจนพองต้องตัดและเย็บให้สัดส่วนกระชับหน่อย เป็น
ห่วงสุขภาพค่ะ........ J ระยะนี้โรงพยาบาลกำ�ลังก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยใน 6 ชั้น กว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ต้นปี 2557 ทำ�ให้ที่จอด
รถไม่เพียงพอ ทางโรงพยาบาลต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา
ณ โอกาสนี้...  Jก่อนจากกันขอฝากความคิดดี ๆว่า “ ไม่มีใคร
สามารถย้อนอดีต และกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ใครก็สามารถ
เริ่มต้นใหม่วันนี้และสร้างจุดมุ่งหมายใหม่ได้” และสงกรานต์ปี
นี้ อากาศร้อน เล่นนํ้าอย่างระมัดระวัง เดินทางกลับบ้าน ขับรถ
อย่าประมาท ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย   สำ�หรับฉบับนี้ คงไม่มี
อะไรจะกล่าวนอกจากคำ�ว่า “สวัสดีค่ะ” พบกันใหม่ฉบับหน้านะ
คะ
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ความสำ�คัญ

Breast Feeding

“ทารกเติบโตจากไข่ที่ถูกผสมโดยรหัส
พั น ธุ ก รรมจากแม่ แ ละพ่ อ บนโครโมโซม
คนละสาย จะแบ่งตัวเป็นทวีคูณพัฒนาไป
เป็นอวัยวะต่างๆ และมีการพัฒนาต่อไป
เป็นระบบสมองและประสาท”
พัฒนาการทางสมอง
พัฒนาการของสมองมีระยะ     Critical period
เป็นผลการประสมประสานการทำ�งานระหว่างพันธุกรรม
การเลี้ยงดู และสิ่งแวดล้อม โดยทั่วๆ ไป ระยะก่อนคลอด
พันธุกรรมจะมีบทบาทมากกว่า เมื่อหลังคลอด   สิ่งแวดล้อม
และการเลี้ยงดูจะมีบทบาทมากขึ้น
ระยะอยู่ ใ นครรภ์ ส่ ว นใหญ่ พั น ธุ ก รรมจะเป็ น ผู้
กำ�หนดให้เซลล์ที่แบ่งตัวจากไข่ที่ถูก fertilize แล้ว ให้
แบ่งตัวต่อไปอีก และ differentiate ไปเป็นส่วนสมอง
ไขสันหลัง และประสาท รวมทั้งเป็นผู้กำ�หนดว่าเซลล์
ส่วนไหนจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่ใด และแขนงเซลล์ใดจะไป
เชื่อมโยงกับเซลล์ใด ณ ตำ�แหน่งใด รวมทั้งการวางวงจร
ประสาทเตรียมไว้สำ�หรับให้ใช้งานในระยะต่อมา โดยมี

Happy Healthy
โดย  : ยินดี  โพธิวร

ภาวะแวดล้อมเกื้อหนุนให้การดำ�เนินการนั้นๆ เป็นไปได้
อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์
หลังคลอด พันธุกรรมก็ยังคงมีบทบาทอยู่เช่นเดิม
ต่อไป เพียงแต่ว่าจะไม่มีการแบ่งตัวของเซลล์สมองอีก
แต่การขยายการวางวงจรประสาทออกไปอีกเป็นล้านๆ
วงจร ยังดำ�เนินต่อไป โดยการเกื้อหนุนของการเลี้ยงดู
ตั้งแต่การได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและครบถ้วน ไป
จนถึงสารอื่นที่จำ�เป็นต่อพัฒนาการของสมอง รวมไปถึง
การไม่เกิดโรคติดเชื้อที่ทำ�ให้การเจริญเติบโตชะงักด้วย

บทบาทสำ�คัญของ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อพัฒนาการสมอง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีบทบาทสำ�คัญต่อพัฒนาการ
สมองของลูกจากปัจจัยใหญ่ๆ สองประการคือ   จากสิ่ง
ต่างๆ ที่มีอยู่ในนํ้านมแม่เอง    และจากการที่มีตัวแม่อยู่
กับลูกด้วย
1. จากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในนํ้านมแม่เอง ได้แก่  สารอาหาร
สารอื่นที่จำ�เป็นต่อการเจริญเติบโตของสมอง   สารต่อสู้
เชื้อโรค      และยังมีสารอีกกว่าร้อยชนิดที่มีในนมแม่
ที่ช่วยพัฒนาการของสมองทั้งทางตรงและทางอ้อม
อ่านต่อหน้า  11
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เรื่ อ งของเด็ ก ๆ

สุขภาพจิต
โดย : พญ.สุธิรา  ริ้วเหลือง

สวัสดีค่ะ
หลังจากนํ้าท่วมมาสักระยะหมอคิดว่า
หลายๆ ท่านคงตั้งหลักได้ไม่มากก็น้อย บางคนเริ่มซ่อมบ้าน เก็บ
ของ(เน่าๆ)ทิ้ง แต่ส่วนมากซ่อมบ้านเท่าที่พออยู่ได้ เพราะมีความ
คิดว่า “ชีวิตไม่ต้องการอะไรมาก” แค่มีของบางอย่างใช้แต่พอดี มี
ให้พออยู่ได้ ครอบครัวมีความสุขก็เพียงพอ
เป็นการเกริ่นนำ�ที่หมอพยายามโยงมาถึงเรื่องครอบครัว
แล้วค่ะ    เนื่องจากปัจจุบันหมอได้ให้คำ�ปรึกษามากขึ้นเกี่ยวกับ
ลูกวัยรุ่น มีหลายเรื่องตั้งแต่ไม่สนใจเรียน ไม่อ่านหนังสือ ติดเพื่อน
มีแฟน ติดเซ็กส์ ติดโทรศัพท์ ติดเล่นคอมพิวเตอร์ ติดนอนดึกตื่น
บ่าย ติดเฟส(Facebook)   ติดเล่นกีต้าร์กับเพื่อน ติดดูหนัง ฟัง
เพลง ติดร้องเพลงเกาหลี ติดมอเตอร์ไซค์ ติดยา   ติดบุหรี่   ติด
เจ้าอารมณ์   และอีกหลายๆติด เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่มาขอคำ�
ปรึกษากันยาวนาน   มีคำ�ถามยอดฮิต   คือ  “ แก้ได้ไหม ลูก
จะหายไหม” ซึ่งการแก้ปัญหาเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ความอดทน
และรอคอย ไม่ได้แก้ได้ภายในวันที่เจอหมอ(แค่วันเดียว) และไม่
ได้แก้ได้ไปทุกๆ เรื่อง ดังนั้นการมีภูมิคุ้มกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะ
ทำ�ให้ลูกของเราห่างไกลจากปัญหาเหล่านี้
คำ�ถามที่ชวนน่าสงสัยอีก คือ ภูมิคุ้มกันคืออะไร
ภูมิคุ้มกัน คือ สิ่งที่ป้องกันหรือลดในสิ่งที่ลูกเราเผชิญ ยกตัวอย่าง
เช่น การมีวินัย ความอดทน ความภาคภูมิใจในตนเอง ที่สามารถ
สร้างได้ตลอดจนลูกโต

หมอขอพูดง่ายๆ ที่ไม่ใช่ภาษาหมอนะคะ คือ

ขวบปีแรก เลี้ยงดูและเล่นด้วย
ปีที่ 2-3 พยายามเลี้ยงเอง หรือมีเวลาเล่นกับลูกบ้าง อดทน
มากขึ้นเพราะช่วงนี้เด็กจะ Tantrum (ลงนอนดิ้น

.....บางคนเริ่มซ่อมบ้าน
เก็บของ(เน่าๆ)ทิ้ง แต่ส่วน
มาก ซ่อมบ้านเท่าที่พออยู่ได้
เพราะมีความคิดว่า “ชีวิตไม่
ต้องการอะไรมาก” แค่มีของ
บางอย่างใช้แต่พอดี มีให้พอ
อยู่ได้ ครอบครัวมีความสุข
ก็เพียงพอ.......
ไม่มีเหตุผล) ไม่ควรดูทีวี เริ่มสอนวินัยง่ายๆ สอน
เรื่องความเคารพ
ปีที่ 4-6 ลูกอยู่อนุบาล เริ่มสอนวินัยจริงจัง สอนเรื่องความ
เคารพ
ปีที่ 6-12 ลูกอยู่ประถมศึกษา วินัยต่อเนื่อง ฝึกความรับผิดชอบ
มีหน้าที่ ช่วยงานบ้าน(บ้าง) เพราะฝึกวัยนี้ง่ายมาก
เมื่อเทียบตอนวัยรุ่น มีดนตรีหรือกีฬาหรือกิจกรรม
ที่เด็กชอบสนใจและทำ�ประจำ�ที่ต้องฝึก เช่น เรียน
เตะบอล   เรียนดนตรี   ร่วมกับการเล่นที่มีอยู่แล้ว
มีคุณพ่อคุณแม่บางท่านถามว่าขี่จักรยานได้ไหม
คำ�ตอบคือได้แต่ควรเพิ่มกีฬาที่ต้องฝึกด้วยค่ะ วัยนี้
ระวังการเล่นเกมหรือดูทีวีอย่างเดียวเพราะเด็กจะ
เคยชินและติดเกม
ปีที่ 12-18 พูดยาก คุณพ่อคุณแม่ต้องอดทน เข้าใจลูกให้มากๆ
เพราะช่วงนี้ลูกเริ่มมีโลกของเขาเองแล้ว ถ้ายังไม่เคย
ฝึกวินัยมาก่อน วัยนี้ยากในการฝึก ปัญหาที่พบก็จะ
เป็นสิ่งที่หมอบอกข้างต้นค่ะ
ที่เล่ามาเป็นภูมิคุ้มกัน ถ้ามีปัญหาแล้วการแก้ไขจะ
เป็นอีกแบบหนึ่งแต่อาศัยหลักการใกล้เคียงกัน คือ พ่อแม่อดทน
คุยกัน ค่อยๆหาทาง แล้วจะมีหนทางในการช่วยค่ะ ฝากทิ้งท้าย
เหมือนเดิมนะคะ มีอะไรปรึกษาทาง mail หมอได้ wituravanit@yahoo.com ตอนนี้หมอมีทีมงานมากขึ้น และมี website
ที่อยากแนะนำ� ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณหัวหน้าหน่วย (นพ.สรวุฒิ)
ไว้ด้วย ที่กรุณาช่วยทำ�ด้วยความเป็นห่วงผู้ปกครองหลายๆคน
ที่ไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ มาคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
ทางwebsite ได้ตลอด อดใจรอฉบับหน้านะคะ



สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

เรื่องเล่างานบริการชุมชน

ชุมชนนนท์
โดย : ยุพา  (คนชุมชน)

สวัสดีค่ะ พบกันฉบับที่ 2  ในเรื่องเล่างานบริการชุมชน  
ปีนี้เราได้ทีมผู้ตรวจราชการเขต1 คนใหม่คือนายแพทย์จักรกฤษณ์  
ภูมิสวัสดิ์   งานชุมชนปีนี้กระทรวงสาธารณสุขเน้นหนักในเรื่อง
ของการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตเมือง เพื่อเป็นหน่วยให้
บริการด่านหน้า  ลดความแออัดของโรงพยาบาล  ตัวชี้วัดที่สำ�คัญ
ในการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ มี 6 ข้อ คือ 1.เจ้าหน้าที่รู้
ภาวะสุขภาพของประชาชนตาม GIS 2.อัตราส่วนใช้บริการที่ศูนย์
สุขภาพชุมชนเมืองต้องมากกว่า 60:40  3. มีบริการหลักสร้างนำ�
ซ่อม  4. มีการเยี่ยมบ้าน ร้อยละ 80   5.มีการตรวจวินิจฉัยโดยแม่
ข่าย(มีระบบให้คำ�ปรึกษา)   6. มีการลงทะเบียนผู้ป่วยเบาหวาน
และความดันโลหิตเพิ่มมากกว่าร้อยละ 10 แม่ข่ายมีการส่งกลับ
ดูแลในศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
โดยมี อสม. เป็นพี่เลี้ยงร้อยละ 60 ในการดำ�เนินงานโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าได้พัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ 3 แห่ง ให้เป็นศูนย์
สุขภาพชุมชนเขตเมือง ได้แก่ รพ.สต.ไขแสงกำ�เนิดมี   รพ.สต.
ท่าทราย รพ.สต.ตลาดขวัญ   ในขณะเดียวกันศูนย์สุขภาพชุมชน
วัดแคนอกซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลโดยตรงก็
ต้องพัฒนาตามตัวชี้วัด 6 ข้อนั้น
งานชุมชนปีนี้นับว่ามีความเข้มข้นในการดำ�เนินงาน
เน้นการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มคน ตั้งแต่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย
กลุ่มปกติมีการตรวจคัดกรองโรคทาง matabolic โรคซึมเศร้า  
เมื่อพบกลุ่มเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   กลุ่มป่วยมีระบบ
การดูแลโดยการเยี่ยมบ้าน มีการเฝ้าระวังโดยมีอสม.เป็นพี่เลี้ยงใน
การดูแล
นอกจากนั้นยังมีโครงการสำ�คัญคือโครงการสนองนํ้า
พระราชหฤทัยของในหลวงในการคัดกรองโรคเบาหวานและความ

ดันโลหิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง   เป้าหมายที่
สำ�คัญคือคัดกรองประชาชนให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
งานผู้สูงอายุปีนี้องค์การอนามัยโลกให้ความสำ�คัญ
กับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้ช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด
และให้ ก ลุ่ มที่ ช่ ว ยเหลื อ ตนเองได้ ไ ปช่ ว ยเหลื อ กลุ่ มที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้างและที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้   มีการสำ�รวจผู้
สูงอายุโดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติกิจวัตรประจำ�วัน(ADL)ของ
ผู้สูงอายุ   โดยอสม.   กรมอนามัยได้แบ่งประเภทผู้สูงอายุเป็น 3
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม 1 กลุ่มติดสังคม   คือกลุ่มที่ช่วยเหลือตนเองได้
ดี และช่วยเหลือผู้อื่นได้ กลุ่ม 2 กลุ่มติดบ้าน คือกลุ่มที่ช่วยเหลือ
ตนเองได้บ้าง ต้องมีคนคอยช่วยเหลือ ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ กลุ่ม
3 กลุ่มติดเตียง ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เลย   เมื่อสำ�รวจข้อมูลแล้ว
ต้องนำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนให้การดูแลต่อเนื่องต่อไป
ทั้งนี้ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล    ท่านผู้อ่านสำ�รวจผู้สูงอายุ
ที่บ้านว่าอยู่ในกลุ่มไหนเพื่อให้การดูแลและให้คงสภาพอยู่ในกลุ่ม
1 นานที่สุด
งานมะเร็งปากมดลูกมีความสำ�คัญเป้าหมายปีนี้
เพิ่มขึ้น โดยให้มีความครอบคลุมผู้หญิงอายุ 30-60 ปี ร้อยละ 60   
ในแต่ละสถานบริการต้องปรับกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานตั้งแต่รุก
เข้าไปตรวจในโรงงาน โรงเรียน หรือสถานทำ�งานต่างๆ ท่านผู้อ่าน
ที่เป็นหญิงตรวจมะเร็งปากมดลูกกันแล้วหรือยังคะ   และยังมีงาน
อื่นๆ อีกที่คนชุมชนไม่ได้กล่าวถึง   แม้งานจะหนัก และเหนื่อย
คนชุมชนก็ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกคน    และคงต้องสู้ต่อไปเพื่อ
ประชาชนของเรา ชุมชนของเรา และประเทศชาติของเรา
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
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จังหวัดนนทบุรี
ของดีเมืองนนท์
โดย  :  ศณ-อง

ของดีที่มีอยู่ในจังหวัดนนทบุรี

มีมากมาย
ส่วนใหญ่จะเป็นโบราณสถานและวัดเก่าแก่
สามารถ
นำ�มาเสนอได้โดยไม่มีที่สิ้นสุด   แต่เมื่อกล่าวถึงจังหวัด
นนทบุรี   คนส่วนใหญ่จะนึกถึงทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
เป็นสุดยอดทุเรียนของประเทศ กล่าวกันว่า “คนซื้อไม่
ได้กิน คนกินไม่ได้ซื้อ” เพราะคนซื้อส่วนมากนำ�ไปมอบ
ให้ผู้ใหญ่ ซื้อขายกันเป็นผลไม้ชั่งกิโลขายเหมือนทุเรียน
จังหวัดอื่นๆ ผลหนึ่งๆราคาหลายพันบาท และหาซื้อได้
ยาก ต้องจองจากสวนที่รู้จักกันเป็นปีๆ สาเหตุที่ทุเรียน
นนท์มีราคาแพงดุจทองคำ�  เพราะชาวสวนขายเรือกสวน
ไร่นากันหมด เนื่องจากที่ดินราคาดี นายทุนหรือผู้ลงทุน
อสังหาริมทรัพย์นำ�ที่ดินไปปลูกบ้านจัดสรร ทำ�ให้จังหวัด
นนทบุรีกลายเป็นจังหวัดที่มีหุ้นจัดสรรชั้นดีมากมาย

ทุ เรี ย น เมืองนนท์ประสบปัญหานํ้าท่วม

ทำ�ให้สวนทุเรียนล่มมาโดยตลอด บางปีแม้จะทำ�คันกั้น
นํ้าสูง แต่เมื่อมีนํ้ามากผิดปกติชาวสวนก็เอาไว้ไม่อยู่ โดย
เฉพาะมหาอุทกภัยปี 2554 สวนทุเรียนที่ได้รับการฟื้นฟู
ปลูกใหม่เพิ่มขึ้นหลายพันไร่ กลับต้องถูกนํ้าท่วมอีก ทั้งๆ
ที่ส่วนใหญ่เป็นสวนที่กำ�ลังจะให้ผล ปัจจุบันสวนทุเรียน
เมืองนนท์คงเหลือไม่กี่ร้อยไร่ ทำ�ให้ทุเรียนเมืองนนท์หา
ยาก และมีราคาสูงขึ้นไปอีก

ในปี 2555 นี้ จังหวัดนนทบุรีจะมีอายุครบ 463
ปี เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นหมู่บ้านที่มีคนอาศัย
อยู่หนาแน่น รู้จักกันในชื่อ “บ้านตลาดขวัญ” ซึ่งเป็น
ดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เพราะอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ�
เจ้าพระยา และเป็นสวนผลไม้ที่ลือชื่อ เมื่อ พ.ศ.2092
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยกบ้าน
ตลาดขวัญขึ้นเป็น “ เมืองนนทบุรี ”
มีการย้ายตัวเมืองกันหลายครั้ง ตัวเมืองนนทบุรีแต่เดิม
นั้นตั้งอยู่ที่ตำ�บลบางกระสอในปัจจุบัน โดยมีวัดหัวเมือง
(ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า) เป็นเขต
เหนือ มีวัดกลางบางซื่อเป็นเขตกลาง และวัดท้ายเมือง
เป็นเขตใต้ จังหวัดนนทบุรีได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
จังหวัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ใช้อักษรย่อว่า
“นบ” สัญลักษณ์จังหวัดนนทบุรีหรือตราประจำ�จังหวัด
เป็นรูปหม้อนํ้าลายวิจิตร หมายถึง ชาวจังหวัดนนทบุรีมี
อาชีพทำ�เครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากพลเมืองส่วนหนึ่งสืบ
เชื้อสายมาจากชาวรามัญหรือมอญ จากเมืองตะนาวศรี
ในประเทศพม่า ซึ่งมีชื่อเสียงในการทำ�เครื่องปั้นดินเผา
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ท่องโลกกว้างสมุนไพร

ส้ม

โดย  : ภ.ก. เรวัต  เตียสกุล

ไม้ผลมงคล ที่มาพร้อมๆ กับคุณค่า
ทางสารอาหาร และยา

ไอ และขับเสมหะ   นอกจากนั้นยังใช้เป็นส่วนผสมของยารักษา
โรคผิวหนัง แก้สิว ฝ้า ผื่นคัน ส่วนผลนำ�มารับประทานหรือคั้นนํ้า
ฉบับนี้คงต้องเริ่มกันด้วย “สวัสดีปีใหม่ 2555 ครับ” ดื่มซึ่งมีวิตามินซีสูงใช้ป้องกันโรคขาดวิตามินซี เช่น เลือดออกตาม
ท่านผู้อ่านที่เคารพ และต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับความ ไรฟัน ใช้บำ�รุงร่างกายป้องกันโรคหวัดและการติดเชื้อแบคทีเรีย
เสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี 2554 ที่ผ่านไป ทางผู้เขียน ลดปริมาณโคเลสเตอรอลในโลหิต กากและเส้นใยช่วยระบบย่อย
ขอเป็นกำ�ลังใจให้ครับ แม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องเลวร้าย แต่ส่วน อาหารของร่างกาย แก้อาการท้องผูก
ปัจจุบันพบว่าเปลือกส้มมีองค์ประกอบเคมีหลายชนิด
ดีของมันที่ทำ�ให้เราเห็นคือปรากฏการณ์สายนํ้าใจของการช่วย
เหลือกันที่มีอย่างไม่หมดของเพื่อนมนุษย์รวมถึงสัตว์โลก ตลอด ที่สำ�คัญ เช่น ซิตรัล, เจอรานิออล, ไลนาโลออล (นํ้ามันหอม
ระเหย), เเฮสเพอริดีน (สารป้องกันการตกเลือดโดยลดความ
จนความเข้มแข็งที่จะสู้ชีวิต ความไม่ยอมแพ้ของเราๆ นั่นเอง
เปราะของเส้นเลือด), คูมาริน ( สารต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ) , แค
โรทีนอยด์ (สารสีเหลืองช่วยต้านอนุมูลอิสระ), ซาลเวสตรอล
คิว 40 (พบมากในเปลือกส้มเขียวหวานมีฤทธิ์ช่วยต้านทาน
มะเร็งบางชนิด) ส่วนผลส้มสด 100 กรัม พบว่าให้คุณค่าทาง
สารอาหารสำ�คัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เบต้าแคโรทีนถึง 82
ไมโครกรัม วิตามินซี 42 มิลลิกรัม และโพแทสเซียมที่สูงถึง
160 มิลลิกรัม
วิตามินซี ในปัจจุบันถูกให้ความสำ�คัญเป็นอย่างมาก
โดยส่วนใหญ่มีทั้งวิตามินซีสังเคราะห์ หรือสกัดจากธรรมชาติที่ถูก
นำ�มาเป็นอาหารเสริม เครื่องสำ�อาง เป็นยาทั้งแผนโบราณและ
ปัจจุบัน (มีทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรผสม) ในรูปต่างๆ เช่น แบบรับ
รูปภาพ ก. ต้นส้ม ดอก ผล, ข. ใบที่มีลักษณะโปร่งแสง
ประทาน ฉีด ทา เป็นต้น  เพื่อหวังคุณประโยชน์หลักในเรื่องสาร
เป็นจุดเล็กๆ ของนํ้ามันหอมระเหย, ค. ภาพตัดขวางผลส้มชนิดต่างๆ
ต้านอนุมูลอิสระบำ�รุงร่างกาย ซึ่งราคาที่หลากหลายผู้บริโภคจึง
สำ�หรับเทศกาลต้นปีที่ส่งความสุขกัน ในวันขึ้นปีใหม่ไทยและจีน ควรพิจารณาถึงตัวประโยชน์ที่แท้จริงของผลิตผลที่เหมาะสม
2555 นี้ ทางคอลัมน์ขอนำ�ผลไม้มงคลที่ใกล้ตัวมาเล่าสู่กันฟังกับ กับตน เทียบความคุ้มค่ากับการบริโภคผลส้มสดหรือการบริโภค
“เรื่องของส้มครับ” พืชชนิดนี้อยู่ในสกุล Citrus มีความหมายใน นํ้าส้มคั้นสดโดยตรง
ภาษาอังกฤษตรงๆ เลยว่าต้นมะนาว ส้ม หรือบางอ้างอิงก็บอกว่า
คำ�นี้มีรากศัพท์เดิมถอดมาจากคำ�ว่า  Citron    ที่มีความหมายถึง
ผลไม้ที่คล้ายมะนาวแต่โตกว่าปัจจุบันทั่วโลกมีสายพันธุ์อยู่จำ�นวน
มาก แต่สำ�หรับบ้านเราส้ม (orange) สามารถแบ่งจำ�แนกได้เป็น
4 กลุ่มใหญ่ๆ   คือ    กลุ่มส้มเกลี้ยง  ( ส้มเช้ง )   กลุ่มแมนดาริน  
( ส้มโชกุน ส้มสายนํ้าผึ้ง ส้มเขียวหวาน ส้มฟอริดา  )    กลุ่มส้มโอ
รูปภาพ ง. เปลือกส้มตากแห้ง , จ. เปลือกส้มสด
เกรฟฟรุท และ กลุ่มส้มที่มีรสเปรี้ยว (มะนาว) ซึ่งสายพันธุ์ส้มที่ถูก
นำ�มาเป็นเครื่องยาโดยมากจะอยู่ในกลุ่มแมนดาริน เช่น ส้มเขียว
ผลไม้ส้มจัดเป็นผลไม้มงคลของจีน ทั้งนี้มีสาเหตุเดียว
หวาน   (Citrus reticulata Blanco) ส้มกลุ่มนี้จะมีเปลือกล่อน
ปอกง่าย คุณประโยชน์ทางยาทั้งแผนไทยและจีนจะใช้ส่วนเปลือก มาจากเสียงของอักษรคำ�ว่า ผลส้ม ที่ออกเสียงว่า “จวี๋จื่อ
ผลตากแห้ง ปรุงเป็นยาหอมแก้ลมวิงเวียน แก้ลมจุกเสียดแน่นเฟ้อ (jú zi 橘子 )” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “จวี๋” ซึ่งคำ�ว่า “จวี๋” นี้
นํ้ามันระเหยจากผิวเปลือกมีฤทธิ์กระตุ้นกระเพาะอาหาร ช่วยขับ เองที่พ้องเสียงใกล้เคียงกับ “จี๋ (jí 吉)” ที่แปลว่า โชคดี
มงคล สิริมงคล ดังนั้นการส่งมอบผลส้มจึงเป็นการส่งมอบตัว
ลมในกระเพาะอาหารและลำ�ไส้ ทั้งยังมีฤทธิ์บรรเทาอาการ
แทนความมงคลให้กันและกันนั่นเองครับ

ข.

ก.

ค.

ง. จ.
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กำ�หนดการบริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก

บริการน่ารู้

ตารางการให้บริการ ห้องตรวจ หู คอ จมูก
วัน
จันทร์

เวลาราชการ
08.00-12.00 น.
ตรวจทั่วไป

13.00-16.00 น.
คลินิกมะเร็งทางหู คอ จมูก/รับ consult

อังคาร
พุธ

ตรวจทั่วไป
ตรวจทั่วไป

คลินิกฝังเข็ม/รับ consult
Endoscopy clinic/รับ consult

พฤหัสบดี

ตรวจทั่วไป

Ambulatory clinic/รับ consult

ศุกร์

ตรวจทั่วไป/
คลินิกภูมิแพ้/รับ consult
Neuro otology clinic
**คลินิกนอกเวลา โรคหู คอ จมูก ทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-20.00 น. พ.สมปรารถนา**

แพทย์ผู้ตรวจ
พ.จุฑารัตน์
พ.สมปรารถนา
พ.โชติศักดิ์
พ.สมปรารถนา
พ.วีรยา
พ.ประเสริฐ
พ.จุฑารัตน์
พ.วีรยา
พ.ประเสริฐ

ตารางการให้บริการห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู
                              เวลา  08.00-16.00 น.
วัน
แพทย์ผู้ตรวจ
จันทร์
พ.นันทนีย์
อังคาร
พ.มนตรี
พุธ
พ.ปรียานุช
พฤหัสบดี
พ.โสภา
ศุกร์
พ.สุชาดา
                                   **ไม่มีคลินิกนอกเวลา**

ตารางการให้บริการห้องตรวจผิวหนัง

                                      เวลา  08.00-12.00 น.
วัน
แพทย์ผู้ตรวจ
จันทร์
พ.อัจฉรา
อังคาร
พ.อัจฉรา
พุธ
พ.มิ่งขวัญ
พฤหัสบดี
พ.อัจฉรา
ศุกร์
พ.อัจฉรา
**คลินิกนอกเวลาห้องตรวจผิวหนัง (เฉพาะนัด) ทุกวันอังคาร เวลา 16.00-20.00 น. พ.อัจฉรา**
หมายเหตุ เป็นกำ�หนดการทั่วไป  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-528-4567 ต่อ ห้องตรวจหู คอ จมูก 1401,
ห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟู 4205, ห้องตรวจผิวหนัง 1207
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ปลูกปะการัง ที่ เกาะขาม

คราวนี้โชคดี ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปปลูก
ปะการัง ที่เกาะขาม อำ�เภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี
กับชาวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ซึ่ง
โปรแกรมถูกเลื่อนมาตั้งแต่ช่วงนํ้าท่วม   นำ�คณะโดยคุณหมอสกล
สุขพรหม ประธานสหกรณ์ จุดสตาร์ทนัดหมายหน้าโรงพยาบาล
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555  
8.00 น.เศษออกเดินทางโดยรถบัส 4 คัน  ระหว่างทาง
มีฝนโปรยปรายเป็นระยะ ทำ�ให้ทัศนวิสัยการขับไม่ดีเท่าไร   ผม
ขึ้นรถบัส 2  มี Staff ชื่อ ชาย(น้อย) พาเล่นเกมบนรถสนุกสนาน
พร้อมแจกหมวกเวียดนาม ใส่แล้วเหมือนพาลูกทัวร์ต่างชาติไป
เที่ยว   10.30 น. มาถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย ท่าเรือเขาหมา
จอ อำ�เภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี   เราทำ�ธุระส่วนตัวก่อนจะขึ้น
เรือเพื่อข้ามไปเกาะขาม ใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมง มาถึงด้านหน้าเกาะ
ขาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือที่รับผิดชอบดูแล  หาดทราย
ขาวสะอาด เม็ดทรายละเอียด   นํ้าทะเลใสสีฟ้าคราม สวยเกิน
คาด  ต่างจากทะเลบางแสนอย่างฟ้ากับดิน เรารอเรือที่พาคณะมา
อีก 2-3 เที่ยวจนครบ รวมตัวกันที่อาคาร   เพื่อฟังบรรยายความ
เป็นมาของโครงการปลูกปะการัง จากนายทหารเรือ ระหว่างนั้น
มีทีมนักดำ�นํ้าไปดำ�นํ้าตัดกิ่งปะการังมาเพื่อมาเตรียมให้เราปลูก

มุมคลายเครียด
โดย เทศสยาม  บุญยมาลิก

ขยายพันธุ์ หลังจบการบรรยายตลอดจนขั้นตอนการปลูกปะการัง
เราแบ่งกลุุ่ม 4 กลุ่ม ลงมือนำ�กิ่งปะการัง มาใส่ข้อต่อท่อเอสลอน
ขันยึดด้วยน๊อต แล้วนำ�มาสวมประกอบบนแปลงท่อเอสลอน ได้
ประมาณแปลงละ 15 กิ่ง ต้องทำ�ในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจาก
ปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องอยู่ในนํ้าทะเล จากนั้นต้องลงเรือแล่น
ออกจากเกาะราวหนึ่งกิโลเมตร พี่ๆ ทีมนักดำ�นํ้าจะเป็นคนนำ�
แปลงกิ่งปะการังไปวางในแนวปะการัง เรือที่ไปเป็นท้องกระจก
สำ�หรับชมปะการังใต้ทะเลได้ด้วย   เราได้เห็นขบวนการอนุรักษ์
ปะการัง มีความยากลำ�บาก ขั้นตอน การดูแล ตลอดจนการรอ
คอยการเติมโตของปะการังต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานนับสิบ
สิบปี ต้องขอตบมือให้ดังๆ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน และขอ
ขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่ให้โอกาส
ผมได้ไปสัมผัสกับกิจกรรมนี้   เพื่อเพิ่มจิตสำ�นึกของการอยู่ร่วม
กันกับธรรชาติ ไม่ไปทำ�ลาย ตลอดจนช่วยฟื้นฟูอนุรักษ์ เห็นโลก
สวยงามขึ้นอีกเยอะ
           ขากลับคณะพาไปไร่องุ่นซิลเวอร์เลค (ของคุณสุพรรณษา  
เนื่องภิรมษ์) บรรยายกาศเหมือนต่างประเทศ ชิมนํ้าองุ่นและแวะ
ตลาดนํ้า 4 ภาคที่พัทยา ก่อนกลับถึงโรงพยาบาลราว 20.00 น.
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ธรรมน่ารู้

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจคน
...ด้วยเหตุนั้น เราจึงพากันมาทำ�บุญเพื่อดับ
กองไฟต่างๆ เราให้ทานก็เพื่อระงับดับความ
โลภนี่เอง มันโลภมาเท่าไหร่ เราก็สละออกไป
เท่านั้น
อนึ่ง เรามารักษาศีล นี่ก็เพื่อระงับดับ
ความโกรธของเรา เมื่อโกรธให้ระลึกถึงศีลและ
โทษของความโกรธ เช่น เพราะเราโกรธ เราจึง
ทุกข์ ใจเป็นเหมือนยักษ์เหมือนมาร เมื่อระลึก
อย่างนี้เราก็จะละความโกรธได้
ที่นี้โมหะ คือ ความหลง ท่านสอนให้
เราภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ หมั่นระลึกไว้
เราก็ไม่หลง เมื่อเราไม่หลงแล้ว เราก็ไม่กระทำ�
ความชั่ว กลัวบาป กลัวกรรม กลัวทุกข์ กลัว
ยาก...

ความสำ�คัญ

Breast Feeding

(ต่อ)

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามโครงการโรงพยาบาล
สายสัมพันธ์แม่-ลูก จะเป็นการเริ่ม bonding และ
attachment ระหว่างแม่และลูก และเมื่อลูกดูด
นมแม่ฮอร์โมน Oxytocin ในตัวแม่ที่สูงขึ้นก็จะ
กระตุ้นให้แม่มีความเป็นแม่ เกิดความรัก ดูแล
ฟูมฟักลูกอย่างใกล้ชิดห่วงใยและอ่อนโยนยิ่งขึ้น
ลูกจะมีความอบอุ่นและรู้สึกปลอดภัย
J วางรากฐานให้ลูกมีความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient – E.Q.) วุฒิทางคุณธรรม/ศีล
ธรรม (Moral Quotient – M.Q.) สามารถแก้
ปัญหาและอุปสรรคได้ (Adversity Quotient –
A.Q.)

2. จากการที่แม่อยู่กับลูก   พัฒนาการสมองลูกที่ยัง
ดำ�เนินต่อไปอีกมากในระยะหลังคลอด ต้องอาศัยการ
ใช้งานหรือการถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสม ซํ้าแล้วซํ้า
อีกอย่างต่อเนื่อง การที่มีตัวแม่อยู่ด้วยตลอดเวลาจึงมี
ความสำ�คัญและจำ�เป็นดังต่อไปนี้
J เป็ น ผู้ ที่ จ ะกระตุ้ น ให้ ว งจรประสาทในสมองลู ก
ทำ�งานได้เต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อที่สมองจะได้
พัฒนาอย่างเต็มที่
จะกระตุ้นพัฒนาการของ
ลูกได้ดีกว่าบุคคลอื่น ผลจากสิ่งต่างๆ ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นทำ�งานประสานกัน จะทำ�ให้ลูก
มีความฉลาดทางปัญญา (Intelligence Quoการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะทำ�ให้แม่และลูกมีความ
tient – I.Q.) สูงใกล้เคียงหรือสูงกว่าศักยภาพทาง
ใกล้ชิดผูกพันกันมากขึ้น นำ�ไปสู่การปรึกษาหารือและ
พันธุกรรมที่ได้รับจากพ่อและแม่
J วางรากฐานสุขภาพจิตที่ดีให้แก่ลูก แม่ และลูก ความไว้วางใจซึ่งกันและกันได้มากกว่า ช่วยให้แม่อบรม
ที่ ไ ด้ สั ม ผั ส กั น และอยู่ ด้ ว ยกั น ตั้ ง แต่ ภ ายในครึ่ ง สั่งสอน ชักนำ�และชี้นำ�ลูกได้อย่างใกล้ชิด
ชั่วโมงหลังคลอดตามบันไดสิบขั้นสู่ความสำ�เร็จใน                            ขอขอบคุณ  ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.วีระ  ฉัตรานนท์
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สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๕๕
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ชำ�ระฝากส่งเป็นรายเดือน
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คณะทำ�งาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายพิทยา  
นายวัชรินทร์
นายพงษ์สรร
นายสินชัย
นางสาวอภิญญา
นายสมพงษ์
นางสาวสุพจมาลย์
นางประดับ
นางอรทัย

ว่าพัฒนวงศ์
จันทร์เสม
สุวรรณ
แว่นไวศาสตร์
กุลฑลลักษมี
ชัยโอภานนท์
กิจฉวี
ทองใส
ปึงวงศานุรักษ์

10.นางยุพา
11.นางสุวันดี
12.นางยินดี
13.นางวรัญญา
14.นายเทศสยาม
15.นางสาวสมพร
16.นายทิวพล
17.นางอรพรรณ
18.นางสาวกาญจนา
19.นางเบญจมาศ

สุทธิมนัส
บัญชรเทวกุล
โพธิวร
ขาวเหลือง
บุญยมาลิก
เหว่าไว
วงษ์แป้น
เกื้อสุวรรณ
มีลาภา
ลงวุฒิ

สำ�นักงาน

ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-5278047
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