
ข่าวบริการ

 กลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้สำ�รวจคว�มพึงพอใจของบุคล�กรภ�ยในโรงพย�บ�ลทุกปี และได้นำ�ปัญห�ม�ปรับปรุงให้

ดีขึ้น ต�มบริบทของโรงพย�บ�ลรัฐบ�ลเท่�ที่จะทำ�ได้   ในปี 2553-2554 บุคล�กรพึงพอใจสภ�พแวดล้อมและบรรย�ก�ศองค์กรน้อยที่สุด โดย

เฉพ�ะปัญห�ข้อขัดแย้งภ�ยในหน่วยง�น รองลงม�คือปัญห�ค่�ตอบแทน   ท�งผู้บริห�รได้แก้ไขโดยก�รอบรมผู้บริห�รทุกระดับ พัฒน�แนวคิดเชิง

บวกของบุคล�กร ร่วมกับพัฒน�จริยธรรม ก�รอยู่ร่วมกัน ก�รเอื้ออ�ทรทั้งผู้ป่วยและผู้ร่วมง�น  ทำ�ให้ปี 2555 นี้ คะแนนคว�มพึงพอใจทั้งสองด้�น

นี้ดีม�กขึ้น บรรย�ก�ศองค์กรที่ดีขึ้นอยู่กับพวกเร�ที่อยู่ในหน่วยง�นม�กกว่�ปัจจัยอื่นๆ ก�รรับฟังคว�มเห็นและแก้ปัญห�ร่วมกันทำ�ให้เร�ทำ�ง�น

ได้อย่�งมีคว�มสุข สำ�หรับก�รสื่อส�รภ�ยในซึ่งบุคล�กรมีคว�มพึงพอใจน้อยที่สุด  จ�กก�รสำ�รวจพบว่�เสียงต�มส�ยได้ยินไม่ชัดเจนในหล�ยจุด 

ทีวีวงจรปิดไม่ชัด และไม่มีเวล�เปิดดู Intranet และ Internet ยังไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้สะดวกจ�กหล�ยปัจจัย  ผู้บริห�รจะได้ทำ�ก�รแก้ไขต่อไป

พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 “ผู้ที่มีคว�มสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีคว�มรู้น้อย ก็ย่อมทำ�ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม             

ได้ม�กกว่�ผู้มีคว�มรู้ม�ก แต่ไม่มีคว�มสุจริต ไม่มีคว�มบริสุทธิ์ใจ” 

พระร�ชดำ�รัส พระร�ชท�นแก่คณะอ�จ�รย์โรงเรียนต่�งๆ ณ พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น  วันที่ 18 มีน�คม 2523

ขอเชิญเรียนภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาเซียน (AEC) กับเจ้าของภาษา Mr. Robert ฟรี 
              - วันจันทร์, อังค�ร, พฤหัสบดี, ศุกร์  เวล� 12.00 น. ที่ห้องสมุด 

              - วันอังค�ร, พฤหัสบดี เวล� 16.00 น. ที่ห้องประชุมฝ่�ยก�รฯ

                  สำ�รองที่นั่งได้ที่ คุณอรพรรณ เกื้อสุวรรณ  โทร. 1620

ห้องตรวจโรคข้อและรูมาติซัมส์  โดย พญ.ภิรดี  ศรีจันทร์
วันจันทร์ 10.00 – 12.00 น. 

วันพฤหัสบดี  13.00 – 16.30 น.

        วิช�ชีพ สภ�พแวดล้อม ภ�วะผู้นำ� ค่�ตอบแทนสวัสดิก�ร ดุลยภ�พก�รทำ�ง�น ก�รสื่อส�รภ�ยใน ก�รได้รับก�รยอมรับ เฉลี่ย

 และบรรย�ก�ศองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร  และก�รฝึกอบรม  และชีวิตส่วนตัว หน่วยง�น ในก�รทำ�ง�นให้องค์กร คว�มพึงพอใจ

      และประช�ชน  

 ลำ�ดับ คะแนนคว�ม ลำ�ดับ คะแนนคว�ม ลำ�ดับ คะแนนคว�ม ลำ�ดับ คะแนนคว�ม ลำ�ดับ คะแนนคว�ม ลำ�ดับ คะแนนคว�ม

 คว�ม พึงพอใจ คว�ม พึงพอใจ คว�ม พึงพอใจ คว�ม พึงพอใจ คว�ม พึงพอใจ คว�ม พึงพอใจ

 สำ�คัญ  สำ�คัญ  สำ�คัญ  สำ�คัญ  สำ�คัญ  สำ�คัญ

  

แพทย์ ทันตแพทย์ 1 3.19 4 3.19 3 3.18 6 3.46 2 3.04 4 3.23 3.27

เภสัชกร 4 3.36 3 3.47 4 3.30 1 3.58 2 2.92 6 3.18 3.29

พย�บ�ล 1 3.53 2 3.64 4 3.40 2 3.44 5 3.43 5 3.48 3.50

ผู้ช่วยพย�บ�ลและ 1 3.41 6 3.62 4 3.35 2 3.43 5 3.27 3 3.30 3.40

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

คนง�น 1 3.45 2 3.61 2 3.28 4 3.47 6 3.95 5 3.31 3.43

พนักง�นเปล 6 3.40 5 3.45 3 3.31 4 3.50 2 3.30 1 3.48 3.40

เจ้�พนักง�นธุรก�ร 2 3.27 3 3.10 1 2.78 6 3.36 4 2.84 5 2.88 3.01

นักเทคนิคฯ, นักวิทย์,   1 3.67 6 3.57 2 3.46 5 3.45 3 3.24 3 3.34 3.45

เจ้�พนักง�นวิทย์ฯ

นักโภชน�ก�ร 4 3.63 1 4.25 3 3.80 2 3.72 6 3.67 5 4.00 3.87

รังสี   3 3.24 1 3.38 4 3.09 3 3.26 6 3.33 5 3.05 3.22

ค่�เฉลี่ยของบุคล�กร 1 3.42 3 3.5 2 3.27 4 3.44 6 3.17 5 3.28 3.33

ทุกประเภท

ผลสำ�รวจคว�มพึงพอใจบุคล�กร ปี 2555

ส�ระ ข่�วส�ร คว�มเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้�
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 บทคว�มนี้คงเป็นบทคว�มสุดท้�ยที่ได้เขียนเพร�ะใกล้จะเกษียณอ�ยุร�ชก�รในอีกไม่

สัปด�ห์ข้�งหน้� ช่วงเวล�สองปีเศษที่ได้ม�รับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้� ถ้�จะ

เปรียบก็เหมือนกับเป็นจิตรกรอ�ส�ที่ให้ม�ตบแต่งและต่อเติมภ�พเก่�ต�มจินตน�ก�รของตนเอง 

โดยมีผู้ช่วยและข้อกำ�หนดต่�งๆม�กม�ย อย่�งเช่นสภ�พเดิมของภ�พเก่�ที่มีทั้งคว�มงดง�มทรง

คุณค่�และสีบ�งสีที่ไม่สวยง�ม ดังนั้นก่อนตบแต่งภ�พจิตรกรอ�ส�จำ�ต้องครุ่นคิดอย่�งละเอียด

รอบคอบและต้องมีคว�มมุ่งมั่นและคว�มตั้งใจอย่�งเต็มที่ที่จะว�ดและตบแต่งภ�พให้ออกม�ให้ดี

ที่สุดเท่�ที่จะทำ�ได้ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่�ยเพร�ะภ�พเก่�โดยธรรมช�ติ ก�รที่จะไปตบแต่งเปลี่ยนแปลง

อ�จก่อผลทำ�ให้ภ�พเสียและออกม�ไม่ได้สวยง�มดังที่ตั้งใจไว้ก็ได้ เนื่องจ�กมีปัญห�อุปสรรค

ม�กม�ย คงไม่ง่�ยเหมือนกับก�รว�ดภ�พใหม่บนผืนผ้�ใบที่ว่�งเปล่�ที่จิตรกรส�ม�รถละเลงสีได้

ต�มใจปร�รถน�   นอกจ�กนั้นอุปกรณ์และสีที่ให้ม�ว�ดใหม่ก็ไม่เพียงพอ ห�กจะว�ดภ�พที่ฝันไว้

ทุกอย่�งก็ต้องพย�ย�มและประส�นขอสีและสิ่งที่ต้องก�รเอ�เองบ้�ง   ในก�รที่จะสร้�งจินตน�ก�ร

ว่�ภ�พที่ตนอย�กว�ดจะเป็นเช่นไรก็ขึ้นกับผู้ว�ด ในส่วนตัวเองนั้นภ�พที่อย�กว�ดก็ต้องเป็นภ�พที่

มีคว�มสวยสดงดง�ม ประกอบด้วยดอกไม้ขึ้นทั่วไปหมดมีคว�มสงบร่มรื่นเปรียบเสมือนคว�มเอื้อ

อ�ทรที่เจ้�หน้�ที่ทุกจุดมีให้กับผู้ม�รับบริก�รและเพื่อนร่วมง�น ซึ่งสิ่งเหล่�นี้จะเกิดขึ้นได้จะต้อง

มีก�รปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรด้วยนโยบ�ยเอื้ออ�ทรและโครงก�รเชิดชูคนดี เพื่อยกย่องและ

ส่งเสริมให้คนทำ�คว�มดีดุจก�รเพ�ะและหว่�นเมล็ดพันธุ์คว�มดีให้ค่อยๆเจริญงอกง�มขึ้นม� ดัง

นั้นในก�รที่จะให้เกิดภ�พดอกไม้ในทุกจุดของภ�พคงต้องใช้เวล�น�นกว่�ส่วนประกอบอื่นๆของ

ภ�พ นอกจ�กดอกไม้ใบไม้แล้วข้�พเจ้�อย�กว�ดภ�พรูปอ�ค�รที่สูงใหญ่สง่�ง�ม ทันสมัย ลบอ�

ค�รเล็กๆและเก่�ทรุดโทรมออกจ�กภ�พเก่�ให้หมด และนั่นก็คืออ�ค�รศูนย์ก�รแพทย์ 16 ชั้น ที่

 คุณเคยท�นของเน่�ไหมครับ ถ้�บอกไม่เคย งั้นถ�มต่อว่�เคยท�น 

ปล�ร้� ปล�ส้ม กะปิ นำ้�ปล� ถั่วเน่�  ถ้�ไม่เคยกินอีก งั้นถ�มอีกว่� เคยกินแกง

เขียวหว�น ขนมจีนนำ้�ย�ป่�  ขนมจีนนำ้�เงี้ยว นำ้�พริกอ่อง ไหมครับ 

 นํ้าปลา เป็นของเน่�ที่ดูไม่เน่�ที่สุด กรรมวิธีในก�รทำ� คือ นำ�ปล�

คลุกกับเกลือต�มส่วนใส่ในโอ่งปิดฝ� ว�งให้โดนแสงแดด หมักให้เน่�ได้ที่ต้องใช้

เวล� 7 เดือนจึงได้ “หัวนำ้�ปล�” และหมักต่ออีก 7 เดือนจึงได้ “ห�งนำ้�ปล�” 

มีก�รกินนำ้�ปล�แพร่หล�ยทั้ง ไทย เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ พม่� ล�ว กัมพูช� รวม

ทั้งเก�หลี ญี่ปุ่น แม้แต่กรีกโรมันโบร�ณ นำ้�บูดูของคนมล�ยู ก็คือ นำ้�ปล�มีส่วน

ของปล�หรือก�กที่เหลือจ�กก�รหมักปนอยู่ด้วยนั่นเอง

 กะป ิ มีหลักก�รทำ�ให้เน่� โดยก�รใช้เกลือทำ�ล�ยเชื้อจุลินทรีย์ จ�ก

นั้นก็ใช้แสงแดด ซึ่งมีรังสีอัลตร้�ไวโอเลต ซำ้�อีกครั้ง ที่เหลือเป็นหน้�ที่ของ

เอนไซม์ในเคย และจุลินทรีย์ที่เหลือรอดทำ�หน้�ที่ปรุงรสให้กะปิเน่�ได้ที่ต่อไป

 ถั่วเน่า ที่เป็นส่วนประกอบสำ�คัญของนำ้�พริกอ่อง นำ้�เงี้ยวอ�ห�รรส

เด็ดจ�กภ�คเหนือ ทำ�ม�จ�กถั่วต้ม จุลินทรีย์ที่ยังรอดจ�กก�รต้มคือ Bacillus 

subtilis สร้�งเอนไซม์ย่อยโปรตีนในถั่วเหลืองให้กล�ยเป็นถั่วเน่�

 ในยุคที่ไม่มีตู้เย็นบรรพชนถิ่นสุวรรณภูมิได้คิดค้น อ�ศัยจินตน�ก�ร 

นำ�ปล� ข้�ว เกลือ ม�หมักรวมกัน ปิดให้มิดชิดในไห ไม่ให้ต้องลมและนำ้� ที่อ�จ

ปนเปื้อนแมลงและจุลินทรีย์อื่น ทิ้งไว้อย่�งอดทนในเวล� 6 เดือนถึงหนึ่งปี จน

ได้ปล�ร้� แซ่บนัวและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ ถ้�นำ�ม�กินก่อนจะเน่�ได้ที่ จะ

ท้องเสียและไม่อร่อย วัฒนธรรมปล�ร้� ไม่ได้มีเฉพ�ะในประเทศไทย  ในเขมร

นพ.พงษ์สรร  สุวรรณ

(อ่�นต่อหน้� 11)

เรียก “ปล�ฮ็อก” ฟิลิปปินส์ เรียก “บ�กุง” เวียดน�ม เรียก “ม�ม” 

ม�เลเซีย เรียก “เปก�ซัม” หรือ “เบล�คัน” อินโดนีเซีย เรียก “บ�ก�

แซ็ง” พม่� เรียก “ง�ปิ๊” และล�วเรียก “ปล�แดก”  จนอ�จกล่�วได้ว่� 

ประช�คมอ�เซียน  หรือ AEC ก็คือ ประช�คมปล�ร้�

 ที่เขียนม�นี้ขอแนะนำ�ให้ท�นของเน่�โดยทำ�ให้สุกก่อนเสมอ 

เมื่อมองดูให้ลึก เร�จะพบว่�แท้จริงแล้วผู้คนในแถบสุวรรณภูมิ ล้วน

ติดต่อ ถ่�ยทอดวัฒนธรรมกันม�ช้�น�น ก่อนถูกแบ่งแยกกันด้วยรัฐช�ต ิ

ประช�คมอ�เซียน นอกจ�กมีนัยยะด้�นเศรษฐกิจแล้ว น่�จะเป็น

โอก�สที่เร�จะเรียนรู้และเข้�ใจเพื่อนบ้�น ที่นิยม ของเน่� เหมือนๆ กันด้วย

 หมายเหต ุ ข้อมูลเรื่องนี้ได้จ�กก�รเยี่ยมชม นิทรรศก�ร

วัฒนธรรมก�รกินของเน่�  ที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสย�ม  ตั้งอยู่ที่ท่�เตียน ชม

ฟรี จนถึงวันที่  4 พฤศจิก�ยน ศกนี้ ในส่วนนิทรรศก�รอื่นต้องเสียค่�เข้�

ชม แต่ก็คุ้มค่� เพร�ะนำ�เสนอเรื่อง อะไรคือไทยแท้ คว�มเป็นม�ของไทย 

ตั้งแต่สุวรรณภูมิ จนถึงปัจจุบัน ด้วยสื่อผสมได้สวยง�มและน่�ตื่นใจยิ่ง

ของเน่ากับ AEC

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า





  สวัสดีค่ะเพื่อนๆ ที่ติดต�มคอลัมน์โฟกัสริมรั้วม�สำ�หรับ
ฉบับนี้มีข่�วม�เม้�ท์ให้สะกิดต่อมใจกันเพลิดเพลินสักเล็กน้อยนะ
คะ...J ปีนี้ รพ.ได้จัดง�นครบรอบ 55 ปีของก�รเปิดให้บริก�ร
ม�  นพ.ดุลวิทย์  ตปนียากร  รองผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รแพทย์  
จัดง�นใหญ่แปลก แหวกแนวไปอีกแบบหนึ่ง ได้ทำ�บุญ สนุกสน�น  
โอก�สหน้�ฟ้�ใหม่คงได้ร่วมบุญ  ขออนุโมทน�บุญกับยอดเงิน
ทั้งสิ้น  284,720 บ�ท.... J ขอแสดงคว�มยินดีกับชมรม
จริยธรรมที่ได้รับร�งวัล " การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ระดับเขต ดีเด่น "ด้วยค่ะJ  ยินดีต้อนรับ คุณพรทิพย์ ชูจอหอ ,
คุณเขมจิรา อินทร์มา เภสัชกรชำ�น�ญก�ร , คุณณัฐพัชร์ พันนาเหนือ 
เจ้�พนักง�นก�รเงินและบัญชีปฏิบัติก�ร  คุณศศิมา  ทองทิพย ์
พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร กลุ่มง�นเวชกรรมสังคม, คุณนิธิภัทร์ 
กตัญญูกุล   พย�บ�ลวิช�ชีพชำ�น�ญก�ร    กลุ่มง�นอ�ยุรกรรม   
และ คุณภัสราภรณ์ ทองชมภ ู   นักสังคมสงเคร�ะห์ชำ�น�ญก�ร 
สู่รั้วพระนั่งเกล้�..... J ขอแสดงคว�ม เสียใจกับ  นพ.ดิเรก  
ดีศิร ิ ที่ได้สูญเสียบิด�ที่เค�รพรัก และคุณหมอได้ฝ�กขอบคุณทุก
ท่�นที่เสียสละเวล�ไปร่วมง�นม� ณ โอก�สนี้........ J ม�ดูแวดวง
ของส่วนหน้� โดยคุณรัตนา  หวังวิริยะกุล  จัดโครงก�รพัฒน�
ศักยภ�พบุคล�กรส่วนหน้�  โดยเชิญวิทย�กรที่มีประสบก�รณ์
บรรย�ย เล่นเอ� คุณสุรัสวดี  จุฬา  หัวหน้�ง�นเวชระเบียน  
ส่งน้อง ๆ เข้�อบรมกันอย่�งจริงจัง........ J คุณยินดี   โพธิวร   
เปลี่ยนโฉมห้องตรวจอ�ยุรกรรมใหม่ พบกันเร็ว ๆ นี้........ขอแสดง
คว�มยินดีกับ ผบต.รุ่น  22   ทุกท่�น     และขอให้นำ�คว�มรู้ที่
ได้รับม�ประยุกต์ใช้กับก�รปฏิบัติง�นจริงใช่ไหม         คุณสมพร  
เหว่าไว...... J ห้องจ่�ยย�  ชั้น 1   กว้�งขว�ง   บุคล�กรจัดย�ได้
สะดวกขึ้น คุณอุตรา  ฉัตรธนาเวช    เลยยิ้มได้....J คุณเสาวณี

ไชคิณี  หัวหน้�ง�น IC ฝ�กว่�ได้ย้�ยหน่วยง�นไปอยู่ที่ชั้น 8  
โทรศัพท์ 1815 เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ........  Jหน่วยง�นพย�ธิ  
คุณจริยา  ผดุงพัฒโนดม   ดังใหญ่แล้ว  ช�วต่�งช�ติม�ดูง�น   
คุณฉันทนา  อรัญญะ บรรย�ยเป็นภ�ษ�อังกฤษ ทันยุคจริงๆ 
.....Jระยะนี้จะเห็น คุณลอยชาย  บุญปลื้ม  คอยให้บริก�รฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2012  อยู่ที่หน้�ตึกเจษฎ�บดินทร์ ครับ....... 
J  ระบบคอมพิวเตอร์ใกล้ถึงจุดเปลี่ยนแล้ว           คุณสิทธิชัย   
จันทรวงค์ไพศาล  บอกว่�ง�นนี้เสร็จขออำ�ล�ก�รดูศูนย์คอมฯ 
ครับ....Jช่วงนี้ดูซูบไปหรือเปล่�คะ คุณเทศสยาม บุญยมาลิก  
ง�นหนัก      เพร�ะทุกอย่�งก็โสต     โสต     ยินดีครับ  ...... 
J  คุณณิชชารีย์   วสุรัฐธนาธรณ์  และคุณวีนัส  ก้านแก้ว 
ใจบุญจริง ๆ ตัดผมไปบริจ�คในโครงก�รผู้ป่วยโรคมะเร็ง  ขอให้
สวยยิ่ง ๆ ขึ้น......     J คุณราตรี  การโภคี  สวย หุ่นดีไปทำ�
อะไรม�หรือคะ........ J สำ�หรับง�นเลี้ยงเกษียณอ�ยุร�ชก�ร
ในปีนี้  จัดวันที่  28  กันย�ยน  ยิ่งใหญ่เพร�ะผู้เกษียณ  ล้วน
แต่เป็นผู้บริห�รทั้งสิ้น........ J และแล้วโรงพย�บ�ลของเร�ก็ได้
รับงบประม�ณ สร้�งตึก 16 ชั้น และอีก 3 ปีข้�งหน้�เร�จะเป็น
โรงพย�บ�ลชั้นนำ�ของจังหวัดนนทบุรี ด้วยก�รบริก�รที่มีคุณภ�พ 
และเป็นศูนย์โรคหัวใจ  ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน  ศูนย์ท�รกแรกเกิด 
และขณะนี้กำ�ลังก่อสร้�งอ�ค�รผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น 60 ห้อง  ขอ
เชิญผู้มีจิตศรัทธ�ทุกท่�นร่วมบริจ�คเงิน ซื้ออุปกรณ์ท�งก�ร
แพทย์ให้กับโรงพย�บ�ล ได้ที่ ง�นประช�สัมพันธ์ โทร 02-528-
4567  ต่อ  1148-9   ได้ทุกวันในเวล�ร�ชก�ร....... J ก่อนจ�ก 
ฝ�กคำ�สอนใจตัวเองว่� “ปิดนำ้�  ปิดไฟ  ไม่ใช้ไฟเปลือง  เร�อยู่ใน
เมือง  ใช้เปลืองไม่ดี  ใช้ให้ประหยัด  หัดทำ�วันนี้  ทำ�ให้ได้ดี   พอ
มีพอเพียง” สวัสดีค่ะ....

โดย : ป้าแคท

คุณพรทิพย์ คุณเขมจิรา คุณศศิมา คุณภัสราภรณ์

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

โฟกัสริมรั้ว





 โรคข้ออักเสบรูม�ตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดหนึ่ง 

ผู้ป่วยจะมีข้ออักเสบพร้อมกันหล�ยๆ ข้อ เมื่อข้ออักเสบเป็นเวล�

น�นข้อจะถูกทำ�ล�ย ทำ�ให้ข้อผิดรูปและเกิดคว�มพิก�รต�มม�ได้ 

นอกจ�กอ�ก�รท�งข้อแล้ว ผู้ป่วยบ�งร�ยอ�จมีอ�ก�รแสดงใน

อวัยวะอื่นๆ นอกจ�กข้อได้ด้วย

 สาเหตุการเกิดโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์  ยังไม่เป็นที่

ทร�บแน่ชัด จ�กก�รศึกษ�พบว่�มีปัจจัยหล�ยประก�รที่มีส่วน

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัจจัยท�งพันธุกรรม ปัจจัยท�งก�รติดเชื้อ ปัจจัย

ท�งด้�นฮอร์โมนเพศ และปัจจัยท�งระบบภูมิต้�นท�น ปัจจุบัน

เชื่อว่�ก�รเกิดโรคข้ออักเสบรูม�ตอยด์ จำ�เป็นต้องอ�ศัยองค์

ประกอบหล�ยประก�ร คือ ผู้ป่วยมีปัจจัยท�งพันธุกรรมซึ่งเอื้อต่อ

ก�รเกิดโรค และได้รับก�รกระตุ้นด้วยปัจจัยต่�งๆ 

 อาการสําคัญ  ได้แก่ ข้ออักเสบจำ�นวนหล�ยข้อ โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งที่ข้อมือและข้อนิ้วมือ ผู้ป่วยจะมีอ�ก�รปวดข้อตลอด

เวล�ไม่ว่�จะใช้ข้อทำ�ง�นหรือไม่ก็ต�ม และมีอ�ก�รข้อฝืดขัดหลัง

ก�รตื่นนอนตอนเช้� นอกจ�กอ�ก�รที่ข้อแล้วอ�ก�รในระบบอื่น

ที่อ�จพบได้ เช่น ไข้ตำ่�ๆ อ�ก�รอ่อนเพลีย ปุ่มรูม�ตอยด์ อ�ก�ร

ป�กแห้งต�แห้ง เป็นต้น เมื่อมีข้ออักเสบข้อจะสูญเสียหน้�ที่ก�ร

ทำ�ง�น คว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวข้อลดลง เมื่อข้อมีก�ร

อักเสบเป็นระยะเวล�น�นข้อจะถูกทำ�ล�ยและผิดรูป ผู้ป่วยโรค

ข้ออักเสบรูม�ตอยด์เมื่อมีอ�ก�รเต็มที่แล้วก�รให้ก�รวินิจฉัย

ทำ�ได้ไม่ย�ก เนื่องจ�กผู้ป่วยจะมีข้ออักเสบหล�ยข้อ ส่วนใหญ่ใน

ข้อเล็กๆ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งที่มือและเท้� มีก�รกระจ�ยของข้อ

ที่อักเสบแบบเหมือนกันทั้ง 2 ข้�ง ร่วมกับพบลักษณะข้อผิดรูป 

แต่ในระยะแรกผู้ป่วยอ�จมีอ�ก�รนำ�ได้หล�ยแบบ ซึ่งในบ�งครั้ง

ทำ�ให้ย�กในก�รวินิจฉัย

 โรค ท่ีมีอาการเลียนแบบหรือคล้ ายโรคข้อ อัก เสบ 

รูมาตอยด์ ได้แก่ โรคเอสแอลอี (SLE) โรคข้ออักเสบ SNSA โรค

เก๊�ท์ โรคข้ออักเสบติดเชื้อ โรคข้ออักเสบที่พบร่วมกับโรคมะเร็ง 

เป็นต้น         ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ 

รูม�ตอยด์มีคว�มจำ�เป็น เพื่อใช้ในก�รวินิจฉัยโรค ใช้ประเมิน

คว�มรุนแรงของโรค ใช้ในก�รประเมินผู้ป่วยก่อนพิจ�รณ�เลือกใช้

ย� ใช้ในก�รติดต�มก�รตอบสนองต่อก�รรักษ� และก�รติดต�ม

ผลข้�งเคียงที่อ�จจะเกิดขึ้นระหว่�งก�รรักษ�

 การรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด ์ ประกอบด้วยองค์

ประกอบ 3 ประก�รร่วมกัน  ได้แก่ ก�รรักษ�ด้วยวิธีก�รที่ไม่ใช้ย� 

ก�รรักษ�ด้วยวิธีก�รใช้ย� และก�รรักษ�ด้วยก�รผ่�ตัด

1. การรักษาด้วยวิธีการไม่ใช้ยา  ผู้ป่วยควรมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ

เกี่ยวกับโรค ก�รปฏิบัติตัว และก�รใช้ย� ผู้ป่วยไม่ควรใช้ข้อ

ทำ�ง�นหนักม�กเกินไป ควรพักผ่อนอย่�งเพียงพอ นอกจ�ก

นี้วิธีก�รท�งเวชศ�สตร์ฟื้นฟูมีส่วนสนับสนุนสำ�คัญในก�ร

ช่วยรักษ�และฟื้นฟูสภ�พ ทำ�ให้ผู้ป่วยปวดข้อน้อยลงและ

ช่วยเหลือตัวเองได้ม�กขึ้น ก�รปรับสภ�พแวดล้อมภ�ยใน

บ้�นอ�จมีคว�มจำ�เป็น เช่น ก�รปรับก๊อกนำ้�เป็นชนิดใช้มือ

ปัดแทนชนิดใช้มือหมุน ก�รอ�บนำ้�ด้วยฝักบัวแทนก�รใช้ขัน  

เป็นต้น

2. การรักษาด้วยวิธีการใช้ยา   ได้แก่ ย�ต้�นก�รอักเสบที่ไม่

ใช่สเตียรอยด์ เช่น ibuprofen, naproxen, indomethacin 

และ diclofenac เป็นต้น ย�กลุ่มนี้มีคุณสมบัติบรรเท�ปวด

และก�รอักเสบ นอกจ�กนี้มีย�กลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์ หรือ

ย�สเตียรอยด์ เป็นย�ที่ระงับก�รอักเสบได้รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภ�พดี

3. การรักษาด้วยการผ่าตัด  ก�รรักษ�ด้วยก�รผ่�ตัดเป็นก�ร

รักษ�ที่สำ�คัญอีกวิธีหนึ่งในก�รรักษ�ผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ

 รูม�ตอยด์มีส่วนช่วยแพทย์ให้ดูแลผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น ก�รผ่�ตัด

ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูม�ตอยด์ เช่น ก�รผ่�ตัดลอกเยื่อบุข้อ 

ก�รผ่�ตัดเปลี่ยนข้อเทียม ก�รผ่�ตัดซ่อมแซมกรณีข้อผิดรูป 

เป็นต้น

  ในปัจจุบันมีคว�มก้�วหน้�ท�งวิทย�ศ�สตร์ก�รแพทย์

ม�กขึ้น ทำ�ให้ผลก�รรักษ�โรคข้ออักเสบรูม�ตอยด์ดีขึ้นกว่�เดิมม�ก 

ช่วยลดคว�มทุกข์ทรม�น ลดคว�มพิก�ร และเพิ่มคุณภ�พชีวิต

ของผู้ป่วยโรคข้อรูม�ตอยด์ อย่�งไรก็ต�มจำ�เป็นต้องอ�ศัยก�ร

วินิจฉัยและก�รรักษ�ตั้งแต่ระยะแรกของโรค คว�มเข้�ใจโรคข้อ

อักเสบรูม�ตอยด์ และก�รปฏิบัติตัวที่ถูกต้องของผู้ป่วย

โดย  : ยินดี  โพธิวร

โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
 (Rheumatoid arthritis)

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

Happy  Healthy





เรื่อง เรื่องของผู้ใหญ่

 สวัสดีค่ะ วันนี้หมอม�แนวแปลกๆ ไม่ใช่เรื่องเด็ก 

แต่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ ที่กล่�วม�ไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่ไหนแต่

เป็นกลุ่มของคุณต�คุณย�ย          คุณปู่คุณย่�และญ�ติๆ 

ผู้สูงอ�ยุของทุกท่�น 

 เรื่องนี้สำ�คัญค่ะ เพร�ะว่�ในสังคมไทยเร�ครอบครัว 

มักเป็นครอบครัวขย�ยหรือมีคว�มเกี่ยวข้องกับพวกท่�น 

(ขออนุญ�ตใช้คำ�แทนคุณต�คุณย�ย คุณปู่คุณย่�และ

ญ�ติๆ ผู้สูงอ�ยุนะคะ)    เช่น    ก�รดูแลด้�นก�รเงิน 

ด้�นที่อยู่อ�ศัย ช่วยเหลือดูแลลูกหล�นหรือสัมพันธ์ ดูแล

ท�งใจ และอื่นๆ อีกม�กม�ย ก�รที่ท่�นเปลี่ยนแปลง เช่น 

เจ็บป่วยท�งก�ย ท�งใจ หรือไม่อยู่  ย่อมส่งผลกระทบต่อ

ครอบครัวไม่ม�กก็น้อย   

 ยกตัวอย่�ง

ตัวอย่�งที่ 1 พวกท่�นคอยส่งเงินช่วยเหลือม�ตลอด พอ

ท่�นไม่อยู่ในบ้�นย่อมมีปัญห�ท�ง ด้�นก�ร

เงินม�กขึ้น

ตัวอย่�งที่ 2 พวกท่�นคอยดูแลรับส่งหล�น พอท่�นไม่อยู่

ในบ้�นย่อมมีปัญห�ท�งก�รดูแลเด็ก ก�ร

รับส่งก�รดูแลช่วงที่พ่อแม่ยังไม่กลับบ้�น

ตัวอย่�งที่ 3 พวกท่�นคอยดูแล ให้กำ�ลังใจ เป็นที่ปรึกษ� 

พอท่�นไม่อยู่ในบ้�นเมื่อเร�มีปัญห� เร�จะ

ข�ดคนที่จะดูแลท�งด้�นจิตใจ

ตัวอย่�งที่ 4 ในท�งกลับกัน ที่ผ่�นม�เร�อ�จดูแลท่�น 

พอท่�นไม่อยู่ สิ่งเหล่�นี้จะข�ดห�ยไป

 ไม่ว่�ผลกระทบท่ีต�มม�จะออกม�ในรูปแบบใด

ก็ต�ม หมอเชื่อว่�เรื่องของผู้ใหญ่ที่อยู่ข้�งก�ยเร� หมอก็

ไม่อย�กให้ทุกท่�นลืม หรือละเลยหรือมองเป็นเรื่องของ

ธรรมด�ของหน้�ที่จนลืมดูแลท่�นเช่นกันเพร�ะว่�บ�ง

ครั้งก�รที่เร�ได้เห็น ได้อยู่ใกล้ท่�นกันทุกวัน อ�จทำ�ให้

เร�ดูเป็นเรื่องธรรมด�ที่คุณต�คุณย�ย คุณปู่คุณย่�และ

ญ�ติๆ ผู้สูงอ�ยุต้องทำ�(อยู่แล้ว)

โดย : พญ.สุธิรา  ริ้วเหลือง

 

...........อย่ารอให้ท่านไม่อยู่.......อย่ารอให้ถึง

วันที่ไม่ได้เจอกัน หรือพูดกันดีๆ

...........อย่ารอวันนั้นที่ท่านนอน แล้วเราขอให้

ท่านอโหสิกรรม......

...........ทำาดีตอนนี้........ดูแลท่านตอนนี้

............แล้วเราจะไม่ต้องมีคำาว่าเสียใจที่ไม่ได้

ทำาตั้งแต่วันนั้นค่ะ

 ฝ�กทิ้งท้�ยเหมือนเดิมนะคะ มีอะไรปรึกษ�

ท�ง mail หมอได้ และหมอขออนุญ�ตเปลี่ยน mail นะ

คะเป็น wituravanit@hotmail.com เร�อ�จม�คุยกัน

แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์กันท�ง website ได้ตลอด และ

ต้องขอโทษนะคะที่บ�งครั้งอ�จตอบช้�เน่ืองจ�กมีหล�ย

เรื่องเข้�ม� ยังไงรอฉบับหน้�ต่อไปเรื่อยๆ นะคะ

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

สุขภาพจิต





 วันนี้เรื่องเล่�คนชุมชนจะกล่�วถึงนักสุขภ�พ

ครอบครัว(นสค.)ซึ่งเป็นแนวคิดก�รทำ�ง�นเชิงรุกในชุมชน

ต�มนโนบ�ยของรองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข(น�ย

แพทย์นิทัศน์  ร�ยยว�)  นักสุขภ�พครอบครัวคือใคร?  

คือ เจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขหล�กหล�ยวิช�ชีพ ได้แก่ 

พย�บ�ลเวชปฏิบัติชุมชน , พย�บ�ลวิช�ชีพ , พย�บ�ล

เทคนิค , เจ้�พนักง�นส�ธ�รณสุขชุมชน , เจ้�หน้�ที่

บริห�รง�นส�ธ�รณสุข , นักวิช�ก�รส�ธ�รณสุข , ทัน

ต�ภิบ�ล , แพทย์แผนไทย ฯลฯ นสค. เป็นตัวขับเคลื่อน

ระบบสุขภ�พในชุมชน  จ�กปัญห�ซำ้�ซ�กในชุมชนก�ร

เข้�ถึงบริก�ร เข้�ถึงย�ก ไม่ทั่วถึง , ระบบส่งต่อมีปัญห� , 

ประช�ชนมีภ�วะพึ่งพิง ไม่พึงตนเอง ประกอบกับรพ.ใหญ่ 

แออัด และหน่วยบริก�รปฐมภูมิยังมีข้อจำ�กัดก�รให้

บริก�ร  ก�รดำ�เนินง�นใหม่ต�มแนวคิดของรองปลัด

กระทรวงส�ธ�รณสุขคือ เอ�ประช�ชนเป็นศูนย์กล�งใน

ก�รดำ�เนินง�นไม่ใช่เลือกเฉพ�ะผู้ป่วยเท่�นั้น  ภ�รกิจที่

สำ�คัญของนักสุขภ�พครอบครัว  คือ  

1.  ทำ�ให้ประช�ชนดูแลสุขภ�พตนเอง

2. ป่วยเล็กน้อยช่วยเหลือกันเอง   มีย�จำ�เป็น

ใกล้มือ

3.  ป่วยม�กพึ่งพ� รพ.สต.

4.  ป่วยหนัก รพช./รพท./รพศ. ยินดีรับต่อ

5.  กลับบ้�นเข้�สู่สังคมปกติ

โดยตัว นสค.เองต้องเป็น 5  เสือปฐมภูมิ ดังนี้

 1. นักเวชปฏิบัติคุณภ�พ

 2. ที่ปรึกษ�รอบรู้อบอุ่น 

 3. นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 4. นักจัดก�รยุทธศ�สตร์

 5. นักเฝ้�ระวังสอบสวนโรคเข้มแข็ง 

จ�กที่กล่�วม�ง�นในชุมชนจะบรรลุวัตถุประสงค์ ต้องได้

รับก�รสนับสนุนจ�กผู้บริห�รดังต่อไปนี้

 1. จัดทรัพย�กรต�มจำ�นวนประช�กร

 2. เติมคน รพ.สต./ศสม. ครบต�มเกณฑ์

 3. เติมสมอง เติมใจ เติมกำ�ลังให้ นสค.

  4. ทุก รพ.สต/ศสม.  ทำ�แผนปฏิบัติ

 5. ทีมนิเทศ  แนะนำ�  ประเมินผล

 คร�วนี้ท่�นผู้อ่�นและผู้สนใจทร�บแล้วว่� 

นักสุขภ�พครอบครัวคือใคร  ซึ่งก็คือตัวเร�นั่นเอง ฉบับ

หน้�จะกล่�วถึง 5 เสือปฐมภูมิต่อไป   โปรดอย่�พล�ด  

เจอกันฉบับหน้�ค่ะ  

นักสุขภาพครอบครัวคือใคร?    

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

โดย : ยุพ�  (คนชุมชน)

ชุมชนนนท์





หลวงพ่อพระกาฬ

 คนไทยที่นับถือศ�สน�พุทธมักนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

เทวด� ผีส�งน�งไม้ ควบคู่ไปด้วย ท่�นที่เคยโดยส�รรถ

สองแถวเล็ก หรือที่ช�วบ้�นนิยมเรียกว่� “รถม�สด้�” 

ส�ยถนนสน�มบินนำ้�  เมื่อรถแล่นผ่�นวัดกล�งบ�งซื่อ 

ซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่�งจ�กโรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้�เท่�ใดนัก มัก

จะเห็นผู้โดยส�รยกมือไหว้ไปท�งวัด สอบถ�มได้คว�มว่�

เข�ไหว้หลวงพ่อพระก�ฬ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

ประดิษฐ�นอยู่ในวัด

 วัดกล�งบ�งซื่อ ตั้งอยู่ถนนนนทบุรี 1 ริมคลอง

บ�งซื่อ ตำ�บลบ�งกระสอ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

ภ�ยในวัดมีศ�สนวัตถุที่สำ�คัญหล�ยอย่�ง เช่น อุโบสถ

หลังเก่�สร้�งม�ตั้งครั้งสมัยกรุงศรีอยุธย� หอสวดมนต์ 

สร้�งจ�กไม้สักทั้งหลัง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หล�ยองค์ 

เช่น พระประธ�นในอุโบสถ หลวงพ่อโต หลวงพ่อพระก�ฬ 

และมีศ�ลพุ่มพวงดวงจันทร์ เป็นต้น

 เนื่องจ�กท�งวัดมีพระพุทธรูปและสิ่งศักด์ิสิทธิ์

ม�กม�ย ทำ�ให้วัดกล�งบ�งซื่อเป็นที่นิยมไปทำ�บุญและ

ขอพรของประช�ชนทั่วไป ฉบับนี้จะขอกล่�วถึงคว�ม

ศักดิ์สิทธิ์และป�ฏิห�ริย์ของ “หลวงพ่อพระก�ฬ” ซึ่ง

เป็นพระพุทธรูปอยู่คู่วัดม�โดยตลอด จ�กประวัติที่เล่�

ต่อกันม� หลวงพ่อพระก�ฬทำ�ด้วยศิล�แลง ลอยนำ้�ม�

ติดอยู่ท่ีป�กคลองบ�งซื่อ ซึ่งตัดเป็นคลองย่อยจ�กแม่นำ้� 

เจ้�พระย�ใกล้บริเวณที่ตั้งวัดกล�งบ�งซื่อ         เมื่อสมัย

กรุงศรีอยุธย�แต่ในปี 2310 ปัจจุบันองค์หลวงพ่อพระ

ก�ฬ ได้มีก�รนำ�ปูนม�หุ้มองค์ศิล�แลงจริงไว้ เพื่อป้องกัน

ก�รโจรกรรม คว�มศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อพระก�ฬ เป็นที่

กล่�วข�นทั่วไปว่�ท่�นมีคว�มเมตต�สูง ผู้ใดมีปัญห�หรือ

มีทุกข์ภัยหนักหน�เพียงใด ท่�นจะช่วยปัดเป่�หรือผ่อน

หนักให้เป็นเบ� หรือสมคว�มปร�รถน�ต�มบุญต�มกรรม

ของแต่ละบุคคล ตัวอย่�งบุคคลที่ประสบคว�มสำ�เร็จที่

มีตัวตนและให้สอบถ�มข้อเท็จจริงได้ เช่น คุณอรุณและ

คุณพรรณี สองส�มีภรรย� แต่งง�นกันม�น�น 5 – 6 ปี 

แต่ไม่มีบุตร ทำ�ให้ครอบครัว

เกือบล่มสล�ย เมื่อไปขอบุตร

จ�กท่�นก็สมคว�มปร�รถน� 
ครอบครัวกลับม�มั่นคง ปัจจุบัน เด็กคนนั้นอ�ยุกว่� 30 ปี 

แล้ว คุณม�นพ ช�วบ�งกระสอ เป็นอัมพฤกษ์ขั้นรุนแรง 

ไปรักษ�ตัวที่โรงพย�บ�ลแต่ไม่ห�ย ไปบนบ�นกับหลวง

พ่อพระก�ฬถ้�ห�ยป่วยจะขอบวชถว�ยเป็นเวล� 15 วัน 

จ�กนั้นป�ฏิห�ริย์ก็บังเกิด คุณม�นพกลับม�เดินได้ดังเก่� 

จึงได้บวชถว�ยและส�ม�รถใช้ชีวิตอยู่ได้ต�มปกติ ล่�สุด

เมื่อวันที่ 12 มิถุน�ยน 2555 ผู้เขียนไปง�นอุปสมบทบุตร

ช�ยของคุณด�ร�รัตน์ สม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุโรงพย�บ�ล

พระนั่งเกล้� ณ วัดกล�งบ�งซื่อ ได้คว�มว่� บุตรช�ยของ

คุณด�ร�รัตน์ห�ยจ�กโรคมะเร็งต�มคำ�อธิษฐ�นขอพร

หลวงพ่อพระก�ฬไว้ จึงม�บวชถว�ยด้วยคว�มศรัทธ�

 นับว่�หลวงพ่อพระก�ฬเป็นที่พึ่งท�งใจของช�ว

บ้�น ดีกว่�ไปพึ่งจิตแพทย์ต�มคว�มเชื่อถือของแพทย์

สมัยใหม่ที่รำ่�เรียน และถ่�ยทอดวิช�ม�จ�กตะวันตก ทั้งนี้

คว�มเชื่อถือเป็นเรื่องเฉพ�ะบุคคล เพียงแต่ว่�ใครไม่เชื่อก็

อย่�ลบหลู่ก็แล้วกัน

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

โดย  :  สำ�นอง

ของดีเมืองนนท์




2 สหายผู้พิชิต……   

สีเหลืองเป็นหลอดชูขึ้นชัดเจน ผลกลมเล็กประม�ณ 0.5 ซม. ผล
อ่อนดิบมีสีเขียวห�กสุกจะมีสีแดง        ส่วน   “ มะแว้งเครือ ” 
(Solanum trilobatum L.) ลักษณะโดยทั่วไปคล้ายกับมะแว้ง
ต้น แต่มีจุดต่�งกันคือทรงต้นเป็นไม้เลื้อยพุ่มเตี้ยๆ มีหน�มโค้ง
และแหลมสั้น ต�มต้น เส้นใบม�กกว่� เพื่อใช้เป็นตัวช่วยยึดเก�ะ 
อีกทั้งรูปร่�งใบจะเป็นโค้งเว้� ปล�ยใบมักออกมนๆ ซึ่งลักษณะ
ของใบที่มีรูปร่�งแตกแฉกออกเป็น 3 โค้งเว้�นี้เอง เป็นที่ม�ของ
คว�มหม�ยชื่อท้�ย trilobatum ครับ 
 มะแว้งทั้ง 2 ท�งย�แผนโบร�ณเร�จะใช้ผลแก่สดสุกสี
แดง 5 ถึง 10 ผล ตำ�พอแหลก คั้นเอ�นำ้� ใส่เกลือ จิบบ่อยๆ หรือ
จะใช้เคี้ยวผลสดแล้วกลืน จนกว่�อ�ก�รไอจะทุเล� ในปัจจุบัน
นอกจ�กเร�จะใช้ประโยชน์จ�กสมุนไพรตัวนี้โดยตรง ยังส�ม�รถ
ซื้อห�ใช้ย�สำ�เร็จรูป ซึ่งมีทั้งสูตรเดี่ยวและสูตรผสมที่ขึ้นทะเบียน
เป็นย�แผนโบร�ณ ต�มร้�นข�ยย�ในรูปแบบต่�งๆ ทั้งย�ผง ย�
เม็ด ย�ลูกกลอน หรือย�อม ต�มแต่คว�มเชื่อมั่นส่วนบุคคล ซึ่ง
นี่เป็นอีกท�งเลือกหนึ่งนอกจ�กก�รแพทย์แผนปัจจุบันของผู้
บริโภคนั่นเองครับ
 บัญชีย�หลักแห่งช�ตินอกจ�กย�แผนปัจจุบัน หล�ย
คนอ�จไม่ทร�บว่�ยังมีบัญชีย�จ�กสมุนไพรอยู่ด้วย โดยประก�ศ
ใช้ฉบับล่�สุดเมื่อ พ.ศ. 2554 ได้แบ่งเป็น 2 หมวดได้แก่ 1.ย�
แผนไทยหรือย�แผนโบร�ณ 50 ร�ยก�ร (ตำ�รับย�สมุนไพรสูตร
ผสม) และ 2.ย�พัฒน�จ�กสมุนไพร 21 ร�ยก�ร (ย�สมุนไพร
สูตรเดี่ยว) ซึ่งสมุนไพรมะแว้งได้ถูกประก�ศใช้ในหมวด 1 สูตร 
“ตำ�รับย�ประสะมะแว้ง”  โดยผงย�สูตรนี้ นำ้�หนัก 96 กรัม จะ
มีส�รส้ม 3 กรัม เหง้�ขมิ้นอ้อย 9 กรัม ใบสว�ด ใบต�นหม่อน ใบ
กะเพร� หนักสิ่งละ 12 กรัม และตัวย�สำ�คัญของสูตรนั่นก็คือผล
มะแว้งเครือมะแว้งต้น นำ้�หนักรวมเท่�กับองค์ประกอบอื่นๆ ใน
สูตร คือ 48 กรัม นั่นคือมีสิ่งละ 24 กรัม ซึ่งก�รเท่�กันของนำ้�
หนักย�สำ�คัญกับส่วนต่�งๆ ในตำ�รับอย่�งนี้ เป็นคว�มหม�ยของ
คำ�ว่�ประสะครับ ปัจจุบันมีข�ยเป็นขน�นย�แผนโบร�ณสำ�เร็จรูป 
อีกทั้งยังจัดย�สูตรนี้เป็นย�ส�มัญประจำ�บ้�นแผนโบร�ณด้วย 
ส�ม�รถซื้อห�ได้ทั่วไปมีทั้งชนิดผง เม็ด ลูกกลอน โดยมีข้อบ่งใช้
หลักบรรเท�อ�ก�รไอ มีเสมหะ ทำ�ให้ชุ่มคอ ช่วยขับเสมหะ 
 ในปัจจุบันต้นมะแว้งยังคงเป็นที่สนใจท�งวิทย�ศ�สตร์
ถึงฤทธิ์ท�งเภสัชวิทย�โดยพบว่�ส�รสกัดจ�กผลมะแว้งเครือมี
ฤทธิ์ต้�นก�รอักเสบ (วันทนี ห�ญช้�ง, 2549; Pandurangan 
A., 2554) ส�รสกัดจ�กมะแว้งเครือทั้งต้นมีร�ยง�นถึงฤทธิ์ก�ร
ต้�นอนุมูลอิสระ (Shahjahan M.และคณะ, 2547-48) และส�ร
สกัดจ�กใบมะแว้งเครือมีฤทธิ์ต้�นแบคทีเรีย (Doss A. และคณะ, 
2552; John de Britto A. และคณะ, 2554) ส�รสกัดจ�กใบของ
ต้นมะแว้งเครือมีร�ยง�นถึงฤทธิ์ก�รลดนำ้�ต�ลได้ (Doss A. และ
คณะ, 2552) 

 ช่วงนี้ต้องยอมรับว่�อ�ก�ศเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง 
เดี๋ยวหน�วเดียวฝนครับ คนใกล้ตัวของเร�ก็มีทั้งจับไข้ เจ็บคอ ไอ
กันม�ก ในฉบับนี้เลยจะม�แนะนำ�ให้รู้จักพืชสมุนไพรใกล้ตัวของ
เร�ที่ใช้เป็นย�บรรเท�อ�ก�รไอ รวมถึงขับเสมหะด้วย นั่นก็คือ 
“มะแว้งต้น” กับ  ”มะแว้งเครือ” สองสห�ยผู้พิชิตเสียงรำ�ค�ญใจ 
ระค�ยในลำ�คอครับ 
 มะแว้งหล�ยคนคงรู้จักกัน เอ�ง่�ยๆ ลองจินตน�ก�ร
ถึงต้นมะเขือพวงที่เร�ๆ นำ�ม�แกงกินกัน คล้�ยกันม�กครับ แต่
ปกติมะแว้งที่จัดเข้�เครื่องย�นั้นจะหม�ยถึง “มะแเว้งต้น” กับ 
”มะแว้งเครือ” หรือเรียกกันว่�มะแว้งทั้งสอง โดยจะใช้ทั้งร�กและ
ผล ที่มีรสขมขื่นเปรี้ยว ม�กัดเสมหะ แก้ไอ แก้นำ้�ล�ยเหนียว แต่
ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันผลได้รับคว�มนิยมม�กกว่� อ�จเป็นเพร�ะ
คว�มง่�ยในก�รห�วัตถุดิบเครื่องย� และก�รอนุรักษ์พันธุ์ไม้ครับ 
นอกจ�กสรรพคุณดังกล่�วยังพบว่�ในท�งแพทย์แผนโบร�ณยังใช้
เป็นย�ลดเบ�หว�น ย�ขับปัสส�วะ และย�เจริญอ�ห�รด้วยครับ 
 “ มะแว้งต้น ” (Solanum sanitwongsei Craib)  
Solanum  เป็นชื่อขึ้นต้นของไม้ในวงศ์มะเขือน้ี 
 ส่วน sanitwongsei นั้นเป็นชื่อที่ตั้งให้เป็นเกียรติแก่
ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นน�มสกุลของน�ยแพทย์ ม.ร.ว.ใหญ่ (สุวพรรณ) 
สนิทวงศ์ครับ  จ�กคำ�ลงท้�ยของชื่อพืชชนิดนี้ “ต้น” มะแว้งเป็น
ไม้ยืนต้นครับ แต่เป็นทรงพุ่มเตี้ยที่สูงเพียง 1-1.5 เมตร ลำ�ต้น
และใบมีขนนุ่ม ลักษณะที่จำ�เพ�ะที่เห็นชัดคือใบจะมีรูปร่�งเป็น
นิ้วมือขอบใบโค้งเว้� ปล�ยใบมักออกแหลม มีหน�มกระจ�ยทั่ว
ต้น  มีกลีบดอกสีม่วงเข้มทรงรูปร่�งเป็นด�ว  5 แฉก เกสรตัวเมีย

    เสียงรำาคาญใจ ระคายในลำาคอ  

ต้นมะแว้งต้น

ต้นมะแว้งเครือ ดอกมะแว้งเครือ

ดอกและผลมะแว้งต้น

เครื่องยาผลแห้งมะแว้ง ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร
โดย  : ภ.ก. เรวัต  เตียสกุล





สุขภาพที่ดี

วันละ 2 กรัม ต่อนำ้�หนักตัว 1 กิโลกรัม) ใช้เวล�ประม�ณ 

30 น�ที

 เผ�ผล�ญไขมัน (Cardiovascular  Training) 

เป็นก�รฝึกกล้�มเนื้อหัวใจให้แข็งแรง และเผ�ผล�ญไขมัน

ส่วนเกินออกไปจ�กร่�งก�ย โดยวิธีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน คือ

ก�รออกกำ�ลังก�ยโดยใช้คว�มเร็วสลับช่วง ใช้เวล� 15 – 

20 น�ที

 ก�รออกกำ�ลังก�ยอย่�งถูกวิธี จะทำ�ให้ได้ผลลัพธ์

ที่ดีม�ก โดยใช้เวล�ประม�ณวันละ 1 – 1.5 ชั่วโมง เท่�นั้น 

(รวมเวล�พัก)

 นอกจ�กนี้ ควรดื่มนำ้�วันละไม่ตำ่�กว่� 2 ลิตร 

อ�รมณ์ดี ไม่เครียด นอนหลับในช่วงกล�งคืนให้เพียงพอ 

(6 – 8 ชั่วโมง) ไม่ควรนอนดึก งดเหล้� บุหรี่ ฯลฯ  

 อาหาร เป็นปัจจัยสำ�คัญที่สุดอย่�งหนึ่ง ควร

เลือกอ�ห�รที่มีประโยชน์ และจำ�กัดพลังง�นให้เพียงพอ 

ไม่ข�ดไม่เกิน โดยร่�งก�ยควรได้รับพลังง�น วันละ 30 

กิโลแคลอรี่ ต่อนำ้�หนักตัว 1 กิโลกรัม และโปรตีนวันละ 

0.8 – 1 กรัม ต่อนำ้�หนักตัว 1 กิโลกรัม คนไทยมีนำ้�หนัก

เฉลี่ยประม�ณ 45 – 60 กิโลกรัม จึงควรได้รับพลังง�น

จ�กอ�ห�ร วันละ 1,400 – 1,800 กิโลแคลอรี่ และ

โปรตีนประม�ณ 40 – 60 กรัม ซึ่งจะได้จ�กเนื้อสัตว์ 2 – 

3 ขีด ควรเน้นธัญพืชไม่ขัดสี ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ไขมัน

ตำ่� เช่น เนื้อปล� อกไก่ลอกหนัง อ�ห�รทะเล

 การออกกําลังกาย แบ่งเป็น 2 ชนิด

 สร้�งกล้�มเนื้อ (Weight training) เพื่อให้ฟิต

แอนด์เฟิร์ม มีมัดกล้�มสวยง�ม หน้�ท้องแบนร�บ (กรณี

อย�กมีซิกแพคหุ่นเหมือนน�ยแบบ ต้องเพิ่มโปรตีนเป็น

การดูแลร่างกายให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดี มีเคล็ดลับวิธีการหลายอย่าง 

แต่สิ่งสำาคัญที่เรามักละเลย ได้แก่ การเลือกรับประทานอาหาร และออกกำาลังกาย

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

บริการน่ารู้
โดย  :  นพ.สุริยะ ปิยะผดุงกิจ





 ช่วงนี้ต้องส�รภ�พไม่ค่อยได้ไปเที่ยวต่�งจังหวัดสัก

เท่�ไร ไปก็ซำ้�ที่เดิมบ้�ง แต่มีทริปหนึ่งได้มีโอก�สไปร่วมกิจกรรม 

“ สานศิลป์ในป่าสวย ” ( วันเส�ร์ที่ 14 กรกฎ�คม 2555 ) ของ

อาจารย์ปัณยา  ไชยคํา  อ�จ�รย์พ�ไปอุทย�นแห่งช�ติไทย

ประจัน  จังหวัดร�ชบุรี  เร�นัดหม�ยรวมพลกันที่ร้�นก�แฟ แยก

ป�กท่อ ร�ชบุรี ก่อนเดินท�งต่อไปอุทย�น อ�จ�รย์กรุณ�บรรย�ย

คว�มเป็นม�ของพื้นป่�แต่ก่อนท่ียังเป็นทะเลจวบจนม�เป็นพ้ืนป่� 

มีสัตว์ป่�ม�กม�ย เป็นแหล่งสมุนไพร ของผู้คนในสมัยต่อม�  ที่ม�

ของชื่อลุ่มนำ้�แม่ประจัน

 เร�ขับรถม�ต�มเส้นท�งอีก 40 กม.จนถึงอุทย�นแห่ง

ช�ติไทยประจัน คว�มสำ�คัญเป็นแหล่งต้นนำ้�ลำ�ธ�รหล�ยส�ย 

ไหลลงแม่นำ้�เพชรบุรี ลำ�ห้วยในลุ่มแม่นำ้�ประจันจะมีนำ้�ตลอดทั้ง

ปี อ�จ�รย์บอกกติก�ก�รเดินเข้�ป่�ต้องไม่เหยียบต้นไม้หรือแมลง

สัตว์ต่�งๆ เดินเหมือนสัตว์ป่�เข�จะเหยียบบนซ�กใบไม้เท่�นั้น 

ก�รบันทึกธรรมช�ติผ่�นล�ยเส้นป�กก� อ�จ�รย์ให้ว�ดต้นเปร�ะ

นกคุ่ม  ต้นบุก ต้นไผ่นวล พร้อมอธิบ�ยระบบนิเวศน์ของป่� ก�ร

พึ่งพ�กันและกัน ระหว่�งพืชและสัตว์ เดินลงจ�กป่�อ�จ�รย์ม�

ตั้งกล้องดูนกแล้วลองให้เด็กๆ ดู ก�รดูนกเป็นกุศโลบ�ยอย่�งหนึ่ง

สอนคนให้อยู่ร่วมกับธรรมช�ติอย่�งสันติ ไม่รบกวนสัตว์ป่� เดิน

ลัดเล�ะม�ต�มท�ง จนม�ถึงลำ�ธ�รเล็กที่เป็นจุดพัก ก่อกองไฟเพื่อ

ต้มนำ้�ชงก�แฟ รับประท�นอ�ห�รกล�งวัน  ช่วงบ่�ยอ�จ�รย์พ�

ไปใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้

ลำ�ธ�รให้เด็กๆ เขียน

ภ�พป่�มีลำ�ธ�ร    มีฉ�ก

หลังเป็นแนวต้นไม้   คร�ว

นี้ให้ใช้เทคนิคสีนำ้�  เป็นก�รฝึกสม�ธิอย่�งดี ข�กลับออกม�จ�ก

อุทย�นได้นัดหม�ยอาจารย์บัณฑิต  ผดุงวิเชียร ที่หอศิลป์บ้�น

นก  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจ�กท�งเข้�อุทย�น อ�จ�รย์บัณฑิต เป็นศิลปิน

ว�ดภ�พแนว ยุโรปคล�สิก ลักษณะเป็นก�รใช้สีที่หล�กหล�ย สี

สด มีมิติ  มีบรรย�ก�ศ  ผลง�นที่เร�มักคุ้นเคย  คือ  ภ�พนก

ในอิริย�บทต่�งๆ พร้อมคำ�อธิบ�ยบนแผ่นโปสก�ร์ด อ�จ�รย์

กรุณ�เล่�คว�มเป็นไปเป็นม�ของหอศิลป์บ้�นนก ว่� เป็นคว�ม

ตั้งใจอย�กสร้�งที่ทำ�ง�นด้วยไอเดียของตนเองและเก็บผลง�น 

ดำ�รงชีวิตที่เรียบง่�ย ใกล้ชิดธรรมช�ติ อ�จ�รย์มีผูกพันกับป่�ม�ก 

ชอบเดินป่�เพื่อเก็บข้อมูล บันทึก  สำ�หรับก�รสร้�งสรรค์ผลง�น 

ระหว่�งพ�ชมผลง�น อ�จ�รย์แนะนำ�หลักก�รชมภ�พง�นศิลปะ  

ก่อนกลับอ�จ�รย์พ�ไปชมบ้�นพัก ส่วนหนึ่งทำ�เป็นที่โฮมสเตย์ 

บรรย�ยก�รร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ พื้นที่ประม�ณ 2 ไร่ ส่วนกล�งทำ�

เป็นฝ�ยเก็บนำ้�ช่วงฤดูนำ้�หล�ก 

 ท้�ยสุดต้องขอขอบคุณอาจารย์ปัณยา  ไชยคําและ

อาจารย์บัณฑิต  ผดุงวิเชียร ที่กรุณ�อบรมด้วยคว�มเมตต�และ

ร.ร.บ้�นปัญญ�ดี กรุงเทพฯ ผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้

ต้นเปราะนกคุ่ม

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

มุมคลายเครียด
โดย เทศสย�ม  บุญยม�ลิก

อุทยานแห่งชาติไทยประจัน / หอศิลป์บ้านนก

อ.ปัณยา  ไชยคํา 

อ.บัณฑิต  ผดุงวิเชียร





 เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศน�กัณฑ์แรกที่ชื่อ 

“ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” นั้น ทรงแสดงหลักท�งส�ยกล�ง ที่เรียกว่� 

“อริยมรรค” ซึ่งประกอบด้วย

 1. สัมม�ทิฐิ  เห็นชอบ

 2. สัมม�สังกัปปะ คิดชอบ

 3. สัมม�ว�จ�  พูดชอบ

 4. สัมม�กัมมันตะ ก�รง�นชอบ

 5. สัมม�อ�ชีวะ  อ�ชีพชอบ

 6. สัมม�ว�ย�มะ  เพียรชอบ

 7. สัมม�สติ  ระลึกชอบ

 8. สัมม�สม�ธิ  ตั้งจิตมั่นชอบ

 ในบรรด�มรรคมีองค์ 8 นั้น มรรคข้อแรกสุด คือ สัมม�ทิฐิ  แสดง

ไว้เป็นข้อต้น เพร�ะ คว�มเห็น คว�มเชื่อ ทัศนคติ โลกทัศน์ ค่�นิยม  และ

อุดมก�รณ์ ซึ่งรวมเรียกว่� “ทิฐิ” คือ เหตุปัจจัยสำ�คัญที่สุดที่คอยกำ�หนด

วิถีชีวิตของบุคคล  

ท่าน ว. วชิรเมธี

สารจากผู้อำานวยการ (ต่อ) 
จะมีศูนย์เชี่ยวช�ญต่�งๆ ไม่ว่�ศูนย์หัวใจ ห้องผ่�ตัด และ ICU ที่

ทันสมัย แผนกรังสี ห้องตรวจ หอผู้ป่วยและห้องพิเศษที่ทันสมัย

สวยง�ม และมีม�กพอที่จะตอบสนองต่อก�รให้บริก�รผู้ป่วยของ

โรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้�  ส่วนอ�ค�รเล็กสองชั้นที่เก่�แก่และทรุด

โทรมควรรื้อทิ้งเพื่อปรับพื้นท่ีและภูมิสถ�ปัตย์ใหม่ให้สวยง�มไม่

แออัด ในภ�พนอกจ�กอ�ค�รดังกล่�วแล้วจะต้องมีองค์ประกอบ

ที่สอดคล้องกับคว�มทันสมัยของตึก เช่นระบบ Logistic Supply 

chain E-office ระบบ IT ที่ทันสมัย มีระบบป้องกันอุทกภัยที่

ป้องกันไม่ให้เกิดนำ้�ท่วมไม่ว่�เขื่อน รั้วรอบโรงพย�บ�ล ระบบ

ไฟฟ้� และออกซิเจนที่ผลิตจ�กอ�ก�ศ ระดับถนนยกระดับสูงขึ้น

ทั้งหมดมีที่จอดรถและพื้นที่สีเขียวร่มรื่น  นอกจ�กนั้นยังอย�ก

เติมอ�ค�รผู้ป่วยนอก หรือ OPD และอ�ค�รอุบัติเหตุที่ใหญ่โตทัน

สมัยในส่วนหน้�โรงพย�บ�ล โดยขย�ยพื้นที่ข้�งโรงพย�บ�ลให้

เพิ่มขึ้น และยังอย�กเติมอ�ค�รอีกแห่งที่อยู่นอกโรงพย�บ�ลอยู่

ติดริมแม่นำ้�เจ้�พระย�เช่นเดียวกับโรงพย�บ�ล เป็น OPD ทั่วไป 

และ Special  OPD   เพื่อช่วยลดคว�มแออัดของผู้ป่วยนอกที่ 

โรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้� และยังเป็นศูนย์แพทย์แผนจีนแพทย์ท�ง

เลือก  นอกจ�กนั้นอ�จเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอ�ยุ (Day care) โดย

สถ�นที่แห่งน้ีจะใช้ก�รคมน�คมท�งนำ้�โดยมีท่�เรือขนถ่�ยผู้ม�รับ

บริก�รระหว่�งโรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้� เพื่อสะดวกและรวดเร็ว

ม�กกว่�ท�งรถยนต์ ภ�พที่ว�ดฝันไว้นี้คือศูนย์อบรมก�รเก็บภ�ษี

อ�กรหรือศูนย์ว�ยุภักตร์ที่โรงพย�บ�ลกำ�ลังดำ�เนินก�รขอพื้นที่

ม�ใช้ประโยชน์จ�กร�ชพัสดุจังหวัด  ภ�พที่อย�กว�ดดังกล่�วได้

ร่�งโครงภ�พไว้แล้วและจะเป็นภ�พที่สมบูรณ์ต�มที่จินตน�ก�รไว้

ได้จริงหรือไม่ต้องใช้เวล�ไม่น้อยกว่�ส�มถึงห้�ปี นอกจ�กนั้นคง

ต้องขึ้นกับว่�จะมีผู้อย�กว�ดต่อหรือไม่เพร�ะเวล�ที่ให้กับจิตรกร

คนปัจจุบันได้หมดลงแล้ว  สุดท้�ยนี้หวังว่�ช�วพระนั่งเกล้�ที่รัก

และเค�รพทุกท่�นจะช่วยกันว�ดภ�พในฝันที่สวยง�มไม่ว่�ภ�พ

นั้นจะออกม�เช่นไร ขอเพียงแต่เป็นภ�พที่สวยสดงดง�มต่อทุกผู้ที่

ได้ม�พบเห็น                                

       นพ.ธวัตชัย  วงค์คงสวัสดิ์

                                        

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

ธรรมน่ารู้





โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
206 ถนนนนทบุรี 1  ตำ�บลบ�งกระสอ

อำ�เภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

ที่  นบ  0027.202/พิเศษ

ชำ�ระฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตเลขที่  27/2535

ปทจ.นนทบุรี

1. น�ยพิทย�   ว่�พัฒนวงศ์
2. น�ยวัชรินทร์  จันทร์เสม
3. น�ยพงษ์สรร  สุวรรณ
4. น�ยสินชัย  แว่นไวศ�สตร์
5. น�งส�วอภิญญ�  กุลฑลลักษมี
6. น�ยสมพงษ์  ชัยโอภ�นนท์
7. น�งส�วสุพจม�ลย์  กิจฉวี
8. น�งประดับ  ทองใส
9. น�งอรทัย  ปึงวงศ�นุรักษ์

คณะทํางาน 10. น�งยุพ�  สุทธิมนัส
11. น�งสุวันดี  บัญชรเทวกุล
12. น�งยินดี  โพธิวร
13. น�งวรัญญ�  ข�วเหลือง
14. น�ยเทศสย�ม  บุญยม�ลิก
15. น�งส�วสมพร  เหว่�ไว
16. น�ยทิวพล  วงษ์แป้น
17. น�งอรพรรณ  เกื้อสุวรรณ
18. น�งส�วก�ญจน�  มีล�ภ�
19. น�งเบญจม�ศ  ลงวุฒิ

สํานักงาน
ห้องสมุดโรงพย�บ�ลพระนั่งเกล้�
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-5278047

พิมพ์ที่
สวัสดีก�รพิมพ์ โทร 02-525-2155

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า การ์ตูน  โดย หมอเอ้ย


