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	 สารสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับปีใหม่	2556	ซึ่งมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหลายๆ	ด้าน	ประการแรก

เราได้ผู้อำานวยการท่านใหม่ซึ่งมาแทนท่านที่เกษียณไป		ท่านผ่านการบริหารโรงพยาบาลมาแล้ว		6	ปี	นำาพาโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์	ผ่าน

การรับรองคุณภาพ	HA	และผ่านการ	Re	Accredit	มาแล้ว	มั่นใจว่าท่านต้องนำาโรงพยาบาลของเราก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง		การเปลี่ยนแปลง

ประการที่สอง	คือ	โรงพยาบาลของเราจะได้ผ่านการรับรองคุณภาพ	HA	เช่นกันในเดือนมกราคมนี้	โดย	สรพ.จะมา	Focus	Survey	ในบางจุดของ

โรงพยาบาลเท่านั้น	ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันแก้ไขแล้ว	มั่นใจว่าสรพ.จะให้การรับรองคุณภาพแน่นอน		ประการที่สาม		คือ	โรงพยาบาลได้รับงบ

ประมาณก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วย	6	ชั้น	และ	18	ชั้น	โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี	2556	นี้	ระยะแรกอาจจะไม่ได้รับความสะดวกระหว่างก่อสร้างแต่

เมื่อเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกแน่นอน			การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่สุดอีกเรื่อง				คือ			รัฐบาลมีนโยบายบรรจุลูกจ้าง

ชั่วคราวของโรงพยาบาลให้เป็นข้าราชการ	 และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	 ซึ่งจะบรรจุให้แล้วเสร็จภายใน	 3	 ปี	 ลูกจ้างชั่วคราวของเราจะมี

สวัสดิการและความมั่นคงที่ดีขึ้น

พระบรมราโชวาท ใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	“ผู้ที่ทำางานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม	ย่อมได้ประโยชน์แก่ส่วนของตนด้วย	ผู้ที่ทำางานโดยเห็นแก่ตัว	เบียดเบียนส่วนรวม	

ย่อมบั่นทอนทำางานความมั่นคงของประเทศชาติ	และที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอด”
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	 บทความนี้เป็นฉบับแรกที่ผม	นพ.วิรุฬห์  พรพัฒน์กุล	 ได้สื่อสารต่อชาวพระนั่งเกล้าที่รัก

และเคารพทุกท่าน	 ต้องขอเรียนว่าการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า		

ถือเป็นเกียรติของผมเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้เข้ามาทำางานร่วมกับชาวพระนั่งเกล้าทุกคน				ผมตั้งใจ	

ที่จะมาร่วมทำางานกับท่านทั้งหลาย		มาอำานวยความสะดวก		ตลอดจนสนับสนุนงานในโรงพยาบาล

พระนั่งเกล้า						เป็นไปตามที่ชาวพระนั่งเกล้าต้องการ					ผมเชื่อว่าคนพระนั่งเกล้าต้องการที่จะเห็น	

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นสถานที่น่าอยู่น่าทำางาน	 	 เป็นโรงพยาบาลที่มีความทันสมัยทั้งด้าน

อาคารและระบบงานมีการบริการที่ดีเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี	 นอกจากนี้ยังเป็น

โรงพยาบาล	 ที่ให้การดูแลบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 ที่ผ่านมาโรง

พยาบาลพระนั่งเกล้าประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย	 อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าความเข้มแข็งของ

องค์กรภายใน		ตลอดจนความมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนภายนอก			รวมทั้งความร่วมมือร่วมใจ

ของทุกฝ่าย	 	 จะทำาให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 	 ก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส	 	 ผมอยากเห็นการทำางาน

ร่วมกัน		ที่มีความสมานฉันท์		มีระเบียบวินัยเคารพกฎกติกามารยาท		มีจิตใจที่จะให้บริการที่ดี		มี

ส่วนร่วมทุกๆ	กิจกรรม		มีความจริงใจซื่อตรง	มีการทำางานร่วมกันเป็นทีม	 เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน			

และสร้างพระนั่งเกล้าให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

	 ในโอกาสขึ้นปีใหม่ที่จะมาถึงนี้		ขออำานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้

ชาวพระนั่งเกล้าและครอบครัวประสบความสุขกายสบายใจ		ประสบแต่สิ่งที่ดีตลอดปีต่อไป

																																																																	นายแพทย์วิรุฬห์		พรพัฒน์กุล																																								

นพ.พงษ์สรร		สุวรรณ

 กาลครั้งหนึ่ง	 มีพระสงฆ์รูปงาม	 เสียงไพเราะ	

เริ่มโด่งดังขึ้นจากการประโคมของสื่อท้ังหลายท้ังหนังสือพิมพ์	

นิตยสาร	วิทยุ	โทรทัศน์	ในยุคที่สื่อออนไลน์ยังไม่เป็นที่รู้จัก	ความ

โด่งดังในยุคนั้น	ถึงขั้นมีคนคิดว่าท่านบรรลุอรหันต์	ต่อมากลับแพ้

ภัยสีกา	จนหายไปจากสังคมไทย

 ไม่นานต่อมามีเทวดารักษาพระบรมธาตุจังหวัด

นครศรีธรรมราชสององค์	 คือ	 ท้าวขัตตุคาม	 และ	 ท้าวรามเทพ	

ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อ	 เป็นท้าวจตุคาม	 สถิตอยู่ที่บานประตูทาง

ขึ้นพระธาตุ	 ใน	 ปี	 พ.ศ.2530	 ในปี	 พ.ศ.2550	 จตุคามรามเทพ	

ได้รับการปั่นกระแสจากทุกสื่อจนทำาให้จตุคามรามเทพรุ่นแรก	

ราคาพุ่งถึงสี่สิบล้านบาท	 จากเดิมราคาเพียง	 49	 บาทเท่านั้น	

ความนิยมนี้นำาไปสู่พุทธพาณิชย์	 และแฟชั่นกันกว้างขวาง	 มีการ

ปลุกเสกแบบรายวัน	 เกือบทุกวัน	 ลามไปถึงร้านอาหาร	 โรงแรม	

ห้างสรรพสินค้า	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 มีเงินหมุนเวียนมูลค่า

หลายหมื่นล้านบาท	 แต่วันนี้กลับเงียบหายเหมือนคลื่นกระทบ

หาดทราย				แล้วหายไปเหมือนไม่เคยมีอันใดเกิดขึ้น

 เร็วๆ นี้มีการเต้นท่าม้า	ดูตลกๆ	ชื่อ	กังนัมสไตล์	แพร่

กระจายอย่างรวดเร็ว	 ทางโซเชียลมีเดียก่อน	 มาตอกยำ้าความดัง

ด้วยสื่อกระแสหลักทุกประเภทอีกตามเคย	 จนมีการแสดงสดที่

ประเทศไทย	มีพ่อแม่พาเด็กอนุบาลสาม	ไปนั่งชมแล้วเด็กเบื่อมาก

เพราะรู้จักนักร้องผู้นี้เพียงเพลงเดียว		

 ปีใหม่ที่จะมาถึงผมขอถือโอกาสนี้	 อวยพรให้ตัวผม

เอง	 และท่านผู้อ่านมีสติกับข่าวสารที่ไหลบ่าเหมือนสึนามิ	 ให้มี

สตังรับมาแต่ความสุขสนุกสนาน	 และไตร่ตรองไม่ให้หลงใหลจน

ทำาให้ตนเองและผู้อื่น	ตลอดจนประเทศชาติเดือดร้อน

                          

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า





		 สวัสดีค่ะ			พี่น้องพระนั่งเกล้าทุกท่าน	นาฬิกาแห่งเวลา

หมุนเปลี่ยนวันคืน	 ทำาให้รู้สึกว่าเราเพิ่งฉลองปีใหม่ไม่นาน	 แต่อีก

ไม่กี่เวลาก็จะขึ้นปีใหม่อีกแล้ว		และสำาคัญสุดยอดที่ต้องเปลี่ยนคือ

ผู้บริหารของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคนใหม่	ซึ่งขณะนี้ท่านได้มารับ

ตำาแหน่งแล้ว	 นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล	 	 เราชาวพระนั่งเกล้า	 ขอต้อนรับ

ด้วยความยินดี	 และแพทย์จีนสาวสวยที่งามทั้งกายและใจ	 นักการแพทย์

แผนจีน คุณลักษิกา  สกุลกำาจรกิจ		ไม่ชมคงไม่ได้	เพราะพฤติกรรม

บริการเป็นเยี่ยม	ไม่เชื่อถามจาก	คุณวัชราพร เสมเนียม (ป้าอ้วน)	

ที่งานแพทย์ทางเลือกค่ะ......	J	 และแล้วร้านกาแฟ	PNK	ก็เปิดให้

บริการแล้ว	 โดย	 	คุณเทศสยาม บุญยมาลิก	 ผู้จัดการใหญ่	 ก็ขอเชิญ

ชิมรสชาติกาแฟไม่ซำ้ากับที่ไหนได้	 ณ	 บัดนี้......	J	 คนดี	 ทำางาน

ดี	 ไม่พ้น	 	คุณสมพิศ   วัลยาภรณ์ 	หัวหน้าฝ่ายการเงินคนใหม่		

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ.....	 J	 ผ่านไปหน้าห้องบัตรช่วงเช้า	

จะเห็นทีมประชาสัมพันธ์	 คุณวรัญญา  ขาวเหลือง และคุณ

กัลยา  ทองอ่อน 	 นำาผู้ป่วยออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขอเชิญ

ร่วมมีสุขภาพดีได้ทุกวัน......	 J ระยะนี้	 รถหน้าตึกเจษฎาบดินทร์				

จราจรติดขัดเหมือนอยู่ใน	 	 กทม.	 	 ไม่ทราบว่า	 รองฯทนัญชัย คล้าย

บวร 			ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่า555		…...J	ขอบอก

ว่าอีกไม่นานเราจะได้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีของโรงพยาบาล	

ในวันที่	 21	ธันวาคม	2555	นำาทีมโดย...	นพ.พงศกร  สุขเกษม  

ประธานชมรมออกกำาลังกาย	 บอกว่า	 เรื่องสถานที่ไม่เป็นปัญหา

ครับ......	J	 เก็บตกจากงานเลี้ยงเกษียณ	 ปีนี้จัดได้แปลกกว่าทุก

ปี	นพ.ดุลวิทย์  ตปนียากร		ผู้มากความคิดไอเดียบรรเจิดจัดหนัก	

แล้วปี	 2556...?.....	J  ปีฉลองพุทธชยันตี	 2600	 	 ปีแห่งการตรัสรู้		

ชมรมจริยธรรมนำาโดย	นพ.เกรียงไกร  โพธานันท์	 จัดไปทอดผ้าป่าที่	

จ.ลำาพูน	ท้าลมหนาวกันเลยนะคะ.....	J	สหกรณ์ออมทรัพย์ก้าว

ทันยุค		เพราะมีประธานวัยรุ่น		ทันสมัย				นพ.สกล    สุขพรหม  

มาบริหารซะอย่าง......	 J	 ผ่านไปแล้วกับการตรวจเยี่ยมเพื่อ

รับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ	 	 	 	 	 	คงจะยิ้มได้กันแล้วหลังจาก

ทุ่มเทมา	 13	 ปี	 จริงไหมค่ะ	 คุณหมอวัชรินทร์ จันทร์เสม...	J  

ช่วงนี้จะเห็นทีมงานผู้ป่วยนอก	 เดินให้บริการคงจะเป็นควันหลง

จากการตรวจเยี่ยม	หรือเปล่าค่ะ	คุณลินดา  สันตวาจา	หัวหน้า

สาย......	Jคุณสมหมาย  นัยนภาเลิศ	หัวหน้าจ่ายกลาง	บอกว่า	

สวยอย่างเดียวไม่พอ	 ต้องเก่งด้วย	 เลยแอบไปคว้าปริญญาโทอีก

ใบ	 นำ้าหนักไม่เกี่ยวเจ้าค่ะ......	J	 ระบบโล...จิส..ติก.	 เคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์	เด่นเป็นสง่ารองรับผู้ป่วยอยู่หน้าตึกเจษฎาบดินทร์	

สาวประชาสัมพันธ์	 บอกว่า	 บรรยากาศเย็นสบาย	 ๆ	 สไตล์หน้า

เป็นฝ้า	 555…..	Jและอีกไม่นานโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 	 จะ

เป็นโรงพยาบาลชั้นนำา	 	 และเป็นโรงพยาบาลในใจของคนเมือง

นนท์	 เรามาร่วมใจกัน	 พัฒนาโรงพยาบาลด้วยมือของเรา.....J 
เสียดายจัง	 	 คอลัมน์นี้พื้นที่น้อย	 ก็เลยเก็บเรื่องราวมาเรียงร้อยได้

ไม่หมด	เอาไว้ฉบับหน้า	ขึ้นปีใหม่	คงมีปกใหม่	คอลัมน์ใหม่	ๆ	ทัน

ยุค	2556	สำาหรับปีนี้	 ต้องขอบอกว่า	 เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลง

คนอื่นได้	 แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้	 	 เริ่มตั้งแต่วันนี้	

แล้วคุณจะรู้ว่า	เปลี่ยนแล้วดีอย่างไร....J	สวัสดีค่ะ....

โดย : ป้าแคท

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

โฟกัสริมรั้ว





สาเหตุ

	 เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมีอยู่ในนำ้ามูก	นำ้าลาย		หรือ
เสมหะของผู้ป่วย		ติดต่อโดยการหายใจ	ไอหรือจามรดกัน		
มีระยะฟักตัวประมาณ		2-5	วัน

อาการ     
	 มีไข้ตำ่าๆ		อาการคล้ายหวัดในระยะแรก		ปวดศีรษะ	
ครั่นเนื้อครั่นตัว	 	 มีนำ้ามูก	 	 คลื่นไส้อาเจียน	 	 เบื่ออาหาร	
อ่อนเพลีย	เจ็บคอเล็กน้อยแต่จะรู้สึกกลืนลำาบาก	เกิดการ
อักเสบของระบบทางเดินหายใจ	 มีแผ่นเยื่อสีขาวปนเทา
ติดแน่นบริเวณทอลซิล	 ลิ้นไก่	 	 และลำาคอ	 มีการตีบตัน
ของทางเดินหายใจ		หายใจไม่ออก	หายใจลำาบาก	หายใจ
เร็ว		หอบเหนื่อย	คอบุ๋ม		ตัวเขียว	ต่อมนำ้าเหลืองที่คอโต	
ถ้ามีการอักเสบของกล่องเสียงจะมีอาการไอเสียงก้อง	 เสียงแหบ	
อาจพบแผลบริเวณผิวหนัง	ตามแขน	และขา

การติดต่อ

	 เชื้อโรคจะเข้าสู่ผู้สัมผัสเชื้อทางปาก	 หรือทางการ
หายใจ	 ไอจามรดกัน	 	 การได้รับละอองนำ้ามูก	 นำ้าลาย		
เสมหะของผู้ป่วย	 	 การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย	 	 อยู่ในที่
แออัดที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่	 	หรือใช้ของใช้	ภาชนะร่วมกับ
ผู้ป่วย		เช่น		แก้วนำ้า	ช้อน	เป็นต้น
	 สามารถก่อให้เกิดปัญหาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ถึง
แม้ว่าอัตราการเกิดโรคในประเทศไทยลดลงจากเดิม
มาก	 เนื่องจากมีการให้วัคซีน	 	 แต่ยังพบได้ในเด็กที่ได้
รับวัคซีนไม่ครบถ้วน	 	 โดยเฉพาะเมื่อมีผู้อพยพเข้ามาใน
ประเทศไทย

ภาวะแทรกซ้อน

	 ที่สำาคัญคือเชื้อคอตีบสามารถปล่อยสารพิษ	 ทำาให้
เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจและประสาทอักเสบ	ถ้าเป็นรุนแรง	
อาจทำาให้เสียชีวิตได้

การรักษา

	 แพทย์ทำาการรักษาโดยให้ยาต้านพิษคอตีบและยา
ปฏิชีวนะ	 	 ในรายที่หายใจลำาบากอาจต้องเจาะคอ	 ช่วย
หายใจ

การป้องกัน

1.	 รักษาสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน	 	 คือ	 กินร้อน	 ช้อน
กลาง	 	 หมั่นล้างมือบ่อยๆ	 รักษาความสะอาดของ
ร่างกายและสิ่งแวดล้อม

2.	 หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยและไม่ควรอยู่
ในสถานที่แออัด

3.	 สวมหน้ากากอนามัย	เมื่อสงสัยว่าเป็นโรคคอตีบ		หรือ	
ต้องใกล้ชิดกับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค

4.	 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ		ให้กับเด็กอายุ	2	,	4	,	6	
และ	18	เดือน		ฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ	4	–	6			ปี	
และ	 12	 -16	ปี	 	 	 ภูมิคุ้มกันจะเกิดตั้งแต่	 2	 สัปดาห์	
ภายหลังได้รับวัคซีนในผู้ใหญ่ควรฉีดกระตุ้นทุก	10	ปี

	 ปฏิกิริยาจากการฉีดวัคซีนที่สำาคัญ	คือ	ไข้	ปวด	บวม	
แดง	เฉพาะที่	ในบางรายอาจมีไข้สูงได้	อาการดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นภายใน		48		ชั่วโมง		ภายหลังได้รับวัคซีน

ข้อควรปฏิบัติ

-	 ประคบบริเวณที่ฉีดด้วยนำ้าอุ่น	 เพื่อลดอาการบวม	
แดงร้อนเฉพาะที่

-	 กรณีที่เริ่มมีไข้	 	 ให้เช็ดตัวลดไข้และให้ยาลดไข้ตาม
แพทย์สั่งเมื่อมีไข้สูง

-	 เด็กสามารถอาบนำ้า	ฟอกสบู่ได้ตามปกติ

โดย		:	ยินดี		โพธิวร

โรคคอตีบ (Diphtheria)
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Happy  Healthy





เรื่อง แม่ๆ

	 สวัสดีค่ะ	 มาเจอกันอีกฉบับหลังจากห่างหายไป

นานประมาณ	 3	 เดือน	 หมอไม่แน่ใจว่าในตอนนี้อะไรจะ

น่าสนใจบ้างเพราะมีเรื่องมากมาย	 แต่สิ่งที่ยังคงอยู่(ไม่

ห่างหายเลย)	คือ	เรื่องเม้าท์ของบรรดาแม่ๆ	ค่ะ	ไม่ว่าเรื่อง

นอกบ้าน	 ในบ้าน	 เรื่องที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่บรรดาแม่ๆ	

ไปเจอ	บรรดาแม่ๆ	ก็สามารถนำามาพูดคุยกันได้ตลอด

	 	เรื่องอันดับต้นๆ	ที่หนีไม่เคยพ้น	คือ	เรื่อง(นินทา)

ลูกๆ	ของตนเอง	ตอนที่ลูกเล็กก็มาปรึกษาและคุยกันเรื่อง

นม	 เรื่องการกินอาหารเสริม	 เรื่องนอนของลูกว่าดีหรือยัง	

พอไหม	ลูกพัฒนาการถึงตอนนี้แล้วเหมือนมารายงานข่าว

กันเป็นระยะๆ	 ซึ่งหมอว่าเป็นเรื่องปกติที่น่ารัก	 (น่ารักทั้ง

แม่และลูกค่ะ)	 เรื่องที่แม่ๆ	 มักเป็นห่วงช่วงนี้คงหนีไม่พ้น

เรื่อง	 พัฒนาการและนำ้าหนัก	 การที่บรรดาแม่ๆ	 มาคุยใน

ช่วงนี้เป็นการดีเพ่ือที่จะได้รู้ว่าลูกเราพัฒนาการด้านไหน

ช้าหรือไม่	พูดช้าหรือมีปัญหาในด้านใด

	 	ช่วงอายุลูกต่อมาก็เป็นช่วงอนุบาล	 คุณแม่ทั้ง

หลายยังวุ่นวายอยู่ค่ะ	 ช่วงนี้เป็นเรื่องความกังวลว่าลูกเรา

ไปโรงเรียนแล้วเป็นอย่างไร	กังวลเรื่องการแต่งตัว	การกิน	

การนอน	เรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวกับการไปโรงเรียน	โดยเฉพาะ

ช่วงอาทิตย์แรกๆ	 ที่ลูกไปโรงเรียนจะเห็นกลุ่มแม่ๆ	 ถำ้า

มองเยอะมากๆๆ	 (อ่านตรงนี้ทุกท่านคงทราบดีค่ะว่าหมอ

หมายถึงอะไร)

	 	ช่วงลูกอยู่ประถม	 แม่ๆ	 อย่างเราทำาอะไรจำากัน

ได้ไหมคะ	 ช่วงวัยนี้แม่ๆ	 ก็วุ่นอีกแล้วกับเรื่องการเรียน	

การบ้าน	การตื่นนอน	การแต่งชุดนักเรียนลูก	และการรีบ

เร่งในช่วงเช้า	 และที่สำาคัญ	 คือ	 เรื่องการเรียนจนรู้สึกว่า

เราเรียนชั้นประถม	(อีกรอบ)	อีกแล้ว	

	 	ช่วงต่อไปก็เป็นช่วงที่ไม่ค่อยเหมาะ	 ใครมีลูกช้า

จะเริ่มลำาบากมากๆ	 ช่วงนี้	 ลำาบากอย่างไร	 ตามดูนะคะ	

พอลูกวัยรุ่นคุณแม่อายุเท่าไรกันคะ	บางคนนับไปไกลมาก	

ส่วนมากจะเลยเลข	4	กันไปไม่มากก็น้อย	วัยนี้ของคุณแม่

จะพบว่า	 เราเหนื่อยง่าย	 ทั้งร่างกายที่เริ่มโรยรา	 (แปลว่า

แก่ค่ะ)	 ฮอร์โมนที่เริ่มขาด	 อารมณ์เริ่มแปรปรวน	 เครียด

หลายเรื่อง	 ส่วนลูกก็อารมณ์เปลี่ยนเช่นกัน	 คิดดูค่ะว่าจะ

เกิดอะไรขึ้น........ระเบิดค่ะ	 ไม่รู้กี่ลูก	 เกิดขึ้นแทบทุกวัน	

บรรดาแม่ๆ	 มาทำางานทำาอย่างไรดีคะ	 คุยกันอีกค่ะ	 แต่

หมอว่าดีนะคะเป็นการช่วยกันระบายและปรับทุกข์กันค่ะ

	 	เขียนเท่านี้ก็เหนื่อย	 แต่เชื่อไหมคะ	 เหนื่อยแบบ

นี้ไม่ว่าเล่าหรือเขียนเกี่ยวกับลูกเมื่อนึกถึงเขาก็อดที่จะ

อมยิ้มไม่ได้	คิดเหมือนกันใช่ไหมคะ..........

โดย : พญ.สุธิรา  ริ้วเหลือง

ป.ล.เรื่องเม้าท์ๆ	 ของแม่ยังไม่จบมีภาคต่อ

อีกค่ะ	ติดตามฉบับหน้านะคะ
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สุขภาพจิต





 สวัสดีค่ะ	 ฉบับนี้จะกล่าวถึงบทบาทของนัก
สุขภาพครอบครัว	 (นสค.)	 ต่อจากฉบับที่แล้ว	 บทบาท	
นสค.	คือ	การเป็น	5		เสือปฐมภูมิ		นสค.เป็นผู้มีบทบาท
สำาคัญในการทำางานหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อขับเคล่ือน
งานสาธารณสุขให้ประชาชนมีสุขภาพดี	ประชาชนลดการ
ป่วยการเจ็บ	ประชาชนสามารถดูแลตนเองเบื้องต้นได้	ดัง
นั้น	 นสค.	 จึงเป็นบุคคลที่มีความชำานาญและมีทักษะใน
การทำางานปฐมภูมิซี่งเป็นทั้งนักเวชปฏิบัติครอบครัว		เป็น
ผู้มีทักษะในการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ไม่ป่วย	 เป็นที่ปรึกษา
รอบรู้เกี่ยวกับโรคเบื้องต้น	 โรคเรื้อรัง	 การควบคุมป้องกัน
โรค		การป้องกันโรคอุบัติใหม่	การจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่
อาศัย	 และเป็นผู้ที่เข้าใจผู้ป่วย	 สามารถโน้มนำาให้ผู้ป่วย
และครอบครัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการแก้ไขปัญหา
สุขภาพ	 ป้องกันโรค	 มีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ	 	 ส่งผลให้สุขภาพของประชาชนในชุมชนดีขึ้น		
สรุปการเป็น	 5	 เสือปฐมภูมิ	 คือ	 เสือนักเวชปฏิบัติ,เสือที่
ปรึกษารอบรู้อบอุ่น,เสือนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรม,เสือนัก
จัดการยุทธศาสตร์	และเสือเฝ้าระวังสอบสวนโรค
	 นสค.มีหลักในการทำางานที่สำาคัญ	 คือ	 CANDO	
การดูแลสุขภาพประชาชนของ	 นสค.	 ต้องดูแลให้ครบ	
CANDO	ดังนี้
	 C	=	Child		Care	 =		 เด็ก	0	-	5		ปี
	 A	=	Antenatal	Care	 =		 หญิงตั้งครรภ์
	 N	=	None	-	Communicable	 =		 โรคเรื้อรัง
	 D	=	Disability	 =		 ผู้พิการ
	 O	=	Old		 =		 ผู้สูงอายุ	
	 สำาหรับงานชุมชนปีนี้	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ให้นโยบายที่สำาคัญและส่วนหนึ่งคือ	 การดูแลสุขภาพ

ตามกลุ่มวัยต้ังแต่เด็กจนถึงวัยสูงอายุและการดูแลวาระ
สุดท้ายของชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ดังนั้น	นสค.	
จึงเป็นบุคคลสำาคัญที่จะผลักดันให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดีมีการทำางานสอดคล้องกับนโยบายปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
	 อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่างานที่สำาคัญตามนโยบาย
ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ เพิ่ มขึ้ นตามของ
ประชาชนวัยทำางานคือการคัดกรองโรคมะเร็งตับ	 ซึ่งของ
เดิมประชาชนได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน	 ความดัน
โลหิต	 และสุขภาพจิต	 ดังนั้น	 นสค.ต้องเพิ่มบทบาทและ
ศึกษาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโรคมะเร็งตับและการ
ป้องกัน	 รวมทั้งหารือวิธีปฏิบัติในการคัดกรองประชาชน
ในเรื่องดังกล่าวต่อไป
	 ยุทธศาสตร์ที่สำาคัญตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุขคือ	
การพัฒนาสถานบริการปฐมภูมิให้ได้คุณภาพ	 โดยมีตัว
ชี้วัดที่สำาคัญ	 คือ	 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้
บริการของสถานบริการทุกระดับ	(ร้อยละ	85		ต่อปี)	และ
สถานบริการสุขภาพภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน	 HA	
(ปี	56	เท่ากับร้อยละ	35	ปี	57	เท่ากับร้อยละ	40	ปี	58	
ร้อยละ	45	ปี	59	 เท่ากับร้อยละ	50)	 เพื่อสนองนโยบาย
ดังกล่าวศูนย์สุขภาพชุมชนวัดแคนอก(หน่วยบริการปฐม
ภูมิ)	 กำาลังดำาเนินการพัฒนาสถานบริการให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐาน	PCA	(Primary	Care	Award)		
	 ตอนนี้ท่านผู้อ่านก็ทราบบทบาทและการทำางาน
ของ	 นสค.	 พร้อมนโยบายของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แล้ว		ฉบับหน้าพบกันใหม่ค่ะ		

บทบาทนักสุขภาพครอบครัว
กับนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข    
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โดย	:	ยุพา		(คนชุมชน)

ชุมชนนนท์





วัดชมภูเวก

	 “ของดีเมืองนนท์”	 ฉบับนี้	 จะนำาท่านเดินทาง

จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไปตามถนนนนทบุรี	 1	 ผ่าน

ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดแคนอก	 หรือเรียกชื่ออีกอย่าง

หนึ่งว่า	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 สาขาวัดแคนอก	 ผ่าน

กระทรวงพาณิชย์	 เลี้ยวโค้งหน้าตลาดจิตวรรณ	 จนถึง

ซอยนนทบุรี	 33	 เลี้ยวเข้าซอยนี้ประมาณ	200	 เมตร	จะ

ถึงสถานที่เป้าหมาย	คือ	“วัดชมภูเวก”	

 วัดชมภูเวก สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่ สร้าง

โดยชาวมอญที่หนีภัยสงครามมอญ-พม่า    จากเมืองหงสาวด ี

มาตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้ ตั้งแต่ก่อนกรุงศรีอยุธยาล่ม

สลายในปี   2310     แต่เดิมวัดชมภูเวกเป็นวัดปิด  

เจ้าอาวาสสมัยนั้นท่านไม่ชอบให้มีนักท่องเที่ยวมาวุ่นวาย	

และทำาความสกปรกให้วัด	 เพราะวัดต้องการความสงบ

เงียบเพื่อปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์	 สามเณร	 และอุบาสก	

อุบาสิกา	 	 วัดชมภูเวกเริ่มเปิดตัวอย่างกว้างขวางเมื่อ

ประมาณ	3-4	ปี	ที่แล้ว	เมื่อวัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์

เป็นการใหญ่	 ด้วยงบประมาณ	 50	 ล้านบาท	 จากทาง

ราชการ	ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสรูปใหม่	

ขอบันทึกไว้เป็นหลักฐาน	กลุ่มผู้ผลักดันให้ทางราชการเข้า

มาพัฒนาวัดในครั้งนั้นผู้นำาคือ	นายวีระโชติ	ปั้นทอง	นาย

ประดิษฐ์	เชียงทอง	อดีตผู้ใหญ่บ้าน	นายประกอบ	สังข์โต	

รมช.กระทรวงแรงงาน	นายสนอง	จุลกะทัพพะ	ฯลฯ	ร่วม

กันผลักดันโครงการนี้ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดหลายท่าน	

จนประสบความสำาเร็จในที่สุด

	 เมื่อท่านผ่านประตูวัดเข้ามา	จะพบพระเจดีย์ทรง

มอญขนาดปานกลาง	 เรียกว่า	 “พระมุเตา”	 จำาลองแบบ

มาจากพระมุเตาเมืองหงสาวดี	 ประเทศพม่า	 เป็นเจดีย์สี

ขาวสวยงามมาก	 มีพระเจดีย์องค์เล็กที่มุมฐานทั้ง	 4	 ทิศ	

ยอดปลายเจดีย์ประดับมงกุฎที่ยอดทุกเจดีย์	 เป็นศาสน

วัตถุอีกแห่งหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายมอญพากันมากราบ

ไหว้บูชาเป็นประจำา

	 สิ่งสำาคัญที่สุดที่ทำาให้วัดชมภูเวกเป็นเพชรนำ้า

หนึ่งของชาวนนทบุรี	 คือ	 ภาพจิตรกรรมฝาผนัง	 รูปแม่

พระธรณีบีบมวยผม	 ในพุทธประวัติตอนมารผจญ	 ผีมือ

ช่างสกุลนนทบุรีผสมผสานงานเชิงช่างพม่า	 เขียนด้วยเส้น

บางๆ	 โครงสีรวมเป็นสีเดียวกัน	 ภาพพื้นเป็นสีอ่อน	 ลาย

เส้นอ่อนช้อยอ่อนไหว	อาจารย์อาภรณ์		ณ	สงขลา	จิตรกร

ผู้เชี่ยวชาญของกรมศิลปากร	 ยกย่องให้เป็นแบบอย่างแม่

พระธรณีที่งามที่สุดในโลก	 นอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีก

หลายอย่างภายในวัด	 ให้ทำาบุญกราบไหว้สักการะบูชาอีก

ด้วย		

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

โดย		:		สำานอง

ของดีเมืองนนท์





วั   
	 วัชพืชก็คือวัชพืชครับ	 เราๆ	 เจอกันได้ในทุกหนแห่ง
ตั้งแต่ริมถนนหนทาง	 ริมรั้วบ้าน	 ที่รกร้างจนถึงในผืนป่าใหญ่	 ถึง
แม้พืชพวกนี้จะเล็ก	 แต่เล็กพริกขี้หนูครับ	 วันนี้ผมจะมาเล่าสู่กัน
ฟังเรื่องวัชพืชซึ่งที่จริงใช้เป็นสมุนไพรกันมาอย่างนมนานแล้ว	 ทั้ง
ปรากฏในตำาราพระโอสถพระนารายณ์ด้วยในสูตรขนานยาที่	 81	
นำ้ามันทิพโสฬศ	 ซึ่งใช้รักษาโรคฝีครับ	 นั่นก็คือ	 “หญ้าดอกขาว”	
พืชนี้มีชื่อเรียกอื่นหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นหญ้าละออง	 (กรุงเทพ),	
ก้านธูป	(จันทบุรี),	ถั่วแฮะดิน,	ฝรั่งโคก	(เลย),	เสือสามขา	(ตราด)	
หญ้าสามวัน	 (เชียงใหม่),	 หญ้าดอกขิว	 และหมอน้อย	 โดยชื่อทาง
พฤกษศาสตร์ที่เข้าใจตรงกัน	คือ	Vernonia	cinerea	Less.	ครับ	
เป็นพืชล้มลุกอยู่ในวงศ์เดียวกับดอกทานตะวัน	 ต้นสูงได้ตั้งแต่	 8	
ซม.	ถึง	1.6	 เมตร	มีลำาต้นตั้งตรงเป็นสัน	มีขนนุ่ม	ใบเป็นใบเดี่ยว
รูปไข่เรียงสลับ	 เนื้อใบนุ่ม	 ผิวใบมีขน	ดอกออกเป็นพู่ช่อดอกแบบ
กระจุก	 ดอกย่อยมีกลีบดอกส่วนบนมีสีม่วงหรือออกสีชมพู	 ส่วน
ปลายช่วงล่างมีสีขาว

    ชพืชที่ทรงคุณค่า “หญ้าช่วยเลิกบุหรี่”  

ประโยชน์ทางยาแผนโบราณ	ส่วนใบ	ใช้ต้มนำ้าดื่มแก้บิด	แก้หิด	ตำา
พอกสมานแผล	 แก้กลากเกลื้อนเรื้อนกวาง	 ทั้งต้น	 ต้มนำ้าดื่มเป็น
ยาลดไข้	แก้ไอ	แก้ดีซ่าน	แก้ริดสีดวงทวาร	แก้ท้องร่วง	ส่วนนำ้าคั้น
จากทั้งต้น	 ใช้เป็นยากระตุ้นให้เจ็บท้องคลอด	 ขับรก	 ขับระดู	 แก้
ปวดท้อง	แก้ท้องอืด	ตำาพอกแก้นมคัด	แก้บวม	ดูดฝีหนอง	 เมล็ด	
ใช้ขับพยาธิ	ตำาพอกกำาจัดเหา	
	 ปัจจุบันสมุนไพรชนิดนี้ถูกนำามาใช้เป็นทางเลือกหน่ึง	
หรือใช้เป็นตัวเสริมการรักษาแผนปัจจุบัน	 สำาหรับผู้ที่ต้องการ
เลิกบุหรี่	 ซึ่งมีใช้กันทั้งทำาเป็นยาเคี่ยวในหม้อดิน	 ชาชงกับนำ้าร้อน		
ยานำ้าอมบ้วนปาก	ยาเม็ดแค็ปซูล	ยาพ่นสเปรย์ในช่องปาก	ลูกอม	
โดยจากรายงานวิจัยหลายแหล่งท้ังในประเทศและนอกประเทศ
พบว่าพืชชนิดนี้มีองค์ประกอบทางเคมีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น
อนุพันธ์กลุ่มฟลาโวนกลัยโคไซด์,	 ไตรเทอร์ปีนอยด์,	 โปแทสเซียม
ไนเตรต,	 โปแทสเซียมคลอไรด์,	 กรดซัคซินิค	 	 	 รวมถึงนิโคตินใน
ปริมาณที่น้อยมากจนไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้นำาพืชชนิดนี้ไป

บริโภคได้	 ซึ่งตัวเกลือโปแทสเซียมไนเตรตนี่เองที่เป็นพระเอกตัว
ออกฤทธิ์หลักทำาให้ประสาทรับรสที่ลิ้นเกิดอาการชาเมื่อบริโภค
หรืออมบ้วนนำ้าหญ้าดอกขาว	 เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปจะทำาให้รู้สึกว่าไม่
อร่อยเหมือนเดิมอาจถึงขั้นทำาให้เหม็นกลิ่นบุหรี่	 จึงทำาให้ไม่อยาก
สูบบุหรี่หรือลดความอยากบุหรี่ลงได้	 ยิ่งไปกว่านั้นการใช้พืชชนิด
นี้สำาหรับเลิกบุหรี่ยังพบว่ามีประสิทธิภาพที่ดี	ในรายที่ติดบุหรี่มาก
จะไม่ลงแดงหรือมีอาการอยากยาอย่างรุนแรง	 ร่างกายจะค่อยๆ	
ปรับตัวเนื่องจากพืชนี้มีนิโคตินอ่อนๆ	อยู่ด้วยครับ	
	 การใช้สมุนไพรหญ้าดอกขาวจะใช้ทั้งต้นตากแห้งบด	
ละเอียดให้เป็นผง	 บรรจุใส่ถุงชงเป็นชา	 สามารถหาซื้อได้หรือ
อาจทำาเอง	 ซึ่งทำาง่าย	 ราคาถูก	 และปลอดภัย	 อีกทั้งในปัจจุบัน
ได้มีประกาศสมุนไพรยาชงนี้ขึ้นเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ	
(2554)	 ด้วยการออกฤทธิ์ที่ดีการดื่มยาชงควรอมในปากสักครู่		

แล้วจึงค่อยกลืนครับ		หญ้าดอกขาวด้วยตัวมันเองมีเกลือโปแทสเซียม	จึง
ทำาให้มีรสขมเค็ม	 ไม่อร่อย	 จึงพบว่ามีผู้ผลิตบางรายปรับปรุงสูตร
ยาชง	 โดยไม่ทำาเป็นสูตรเดี่ยวแต่ผสมดอกเก็กฮวยหรือใบเตยเพื่อ
ปรับรสชาติ	แม้จะยังไม่มีรายงานถึงความเป็นพิษ	แต่ด้วยที่พืชนี้มี
ปริมาณของโปแทสเซียมสูง	 จึงควรใช้อย่างระมัดระวังในผู้ป่วยที่มี
ประวัติเป็นโรคหัวใจ	และผู้ป่วยไตทำางานบกพร่อง	ทั้งนี้อาการข้าง
เคียงที่พบได้คืออาการคอแห้ง	 ปากแห้ง	 ปากจืด	 คลื่นไส้อาเจียน	
หรือเบื่ออาหารได้ครับ
	 “การเลิกบุหรี่น้ันแม้จะมีการรักษาทั้งยาแผนปัจจุบัน
และการแพทย์ทางเลือก	 ซึ่งหญ้าดอกขาวจัดเป็นเพียงตัวช่วยหนึ่ง
เท่านั้น	 สิ่งสำาคัญที่ลืมไม่ได้ต้องขอให้ผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่มีความ
มุ่งมั่น	มีความเข้มแข็งทางจิตใจอย่างแท้จริง	ตลอดจนมีคำาปรึกษา
และได้รับกำาลังใจที่ดี	หมั่นออกกำาลังกายเพื่อทำาให้ร่างกายมีความ
แข็งแรง	 ไม่หมกมุ่นทางความคิด	 ถึงจะหยุดการสูบบุหรี่ได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผลจริง”

.	มีบางตำาราระบุถึงพืชต้นหญ้าดอกขาวอีกชนิด	ซึ่งเป็นคนละต้นกับข้างต้น	เราๆ	จะคุ้นกันและรู้จักมันในอีกชื่อคือต้นสาบเสือ	(Chromolaena	odorata)	ทรงต้นคล้ายกับหญ้า
ดอกขาวที่นำามาเป็นยาอดบุหรี่มาก	ดอกจะเป็นช่อดอกสีม่วงคล้ายกัน	แต่มีกลิ่นเหม็นเหมือนกลิ่นสาบ	ใบใหญ่กว่า	รูปร่างสามเหลี่ยม	มีขอบหยัก	ใช้เป็นสมุนไพรห้ามเลือดครับ	
 

ต้นตากแห้งและเมล็ดหญ้าดอกขาว หญ้าดอกขาวในธรรมชาติ  หญ้าดอกขาวทั้งต้น 

ช่อดอกตูมหญ้าดอกขาว 

ดอกแก่และผลหญ้าดอกขาว

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร
โดย		:	ภ.ก.	เรวัต		เตียสกุล





พัฒนาคุณภาพบริการโดย  R2R

เรื่อง:เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารใหม่อย่างต่อเนื่อง 
  ผลการศึกษา	 	 	 ในช่วงเดือนเมษายน	 –	 กันยายน	

2554	 มีผู้ป่วยทวารใหม่ชนิด	 Colostomy	 	 10	 ราย	 และผู้ป่วย

ทวารใหม่ชนิด	Urostomy	 	 5	 ราย	 รวมทั้งหมด	15	 ราย	นำารูป

แบบการดูแลผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ในระบบใหม่ไปทดลองใช้	 พบว่า

ในด้านการให้ความรู้ก่อนและหลังผู้ป่วยทวารใหม่ชนิด	 Colos-

tomy	 มีความรู้เพิ่มขึ้นจาก	 35	%	 เป็น	 68	%	 และผู้ป่วยทวาร

ใหม่ชนิด	 Urostomy	 โดยใช้ระบบใหม่	 ผู้ป่วยมีความรู้เพิ่มขึ้น

จาก	 32%	 เป็น	 72	%	ด้านการติดอุปกรณ์	 พบว่าหลังให้ความรู้

ผู้ป่วยและผู้ดูแลติดอุปกรณ์ได้นานขึ้นโดยผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ชนิด	

Colostomy	สามารถติดอุปกรณ์		จาก	2	วัน/ครั้ง	เพิ่มเป็นเฉลี่ย	

4	 วัน/ครั้ง	 และผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ชนิด	 Urostomy	 สามารถ

ติดอุปกรณ์	 	 จาก	2	 วัน/ครั้ง	 เพิ่มเป็นเฉลี่ย	 3	 วัน/ครั้ง	 จากการ

ติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ทั้งหมดไม่พบภาวะ	 Skin	

excoriation	คิดเป็น	0%	

การนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำา
.	 เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ	คิดเป็น	86	%	

.	 ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทวาร

ใหม่เพิ่มขึ้น	คิดเป็น	60%	

.	 ผู้ป่วยและผู้ดูแลสามารถติดอุปกรณ์	 Colostomy	

ได้นานขึ้น	 เฉลี่ย	 3.9	 วัน/ครั้ง	 	 ทำาให้ค่าใช้จ่ายใน

การเบิกอุปกรณ์คิดเป็นเงินจาก	3,954	บาท/เดือน/

ราย	ลดลงเหลือ	2,428	บาท/	เดือน/ราย	ทั้งผู้ป่วย

และผู้ดูแลสามารถติดอุปกรณ์	 Urostomy	 ได้นาน

ขึ้นเฉลี่ย	 3	 	 วัน/ครั้ง	 ทำาให้ค่าใช้จ่ายในการเบิก

อุปกรณ์คิดเป็นเงินจาก	 5,409	 บาท/เดือน/รายลด

ลงเหลือ	 3,834	 บาท/เดือน/รายทำาให้โรงพยาบาล

ประหยัดเงิน	1,575	บาท/เดือน/ราย	

.	 ไม่เกิดภาวะ	Skin	excoriation

 ทีมงานหอผู้ป่วยศัลยกรรม	 2	 ได้แก่	 	 คุณอรวรรณ    

สะและหน่าย คุณจันทกานต์  สำาลีทอง และ คุณภริตา หมั่นกู้ 

ได้ศึกษาผู้ป่วยที่มีทวารใหม่	 	 ในแผนกศัลยกรรม	 ระหว่างเดือน

ตุลาคม	2553	–	มีนาคม	2554		ใน	ผู้ป่วย	Colostomy		10		ราย	

พบว่าติดอุปกรณ์		เฉลี่ย		2	วัน/ครั้ง	มี	Skin	excoriation		5	ราย		

ใน	ผู้ป่วย	Urostomy			5		ราย	ติดอุปกรณ์		เฉลี่ย		2	วัน/ครั้งมี	

Skin	excoriation			4		ราย

คณะวิจัยได้ร่วมกันกำาหนดมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยท่ีมีทวาร

ใหม่	ดังนี้	

.	 ใช้แบบประเมินความรู้การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารใหม่

ก่อน-หลังให้ความรู้	

.	 จัดทำาคู่มือการปฏิบัติตัวสำาหรับผู้ป่วยทวารใหม่	

.	 แนะนำาอุปกรณ์	 Colostomy	 และ	 Urostomy	

ตั้งแต่ระยะก่อนผ่าตัด	

.	 สาธิตและฝึกทักษะการติดอุปกรณ์แก่ผู้ป่วยและ	

Care	giver	

.	 จัดทำาบัตรประจำาตัว	 Ostomate	 ให้ผู้ป่วยก่อน

จำาหน่าย	

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

บริการน่ารู้





	 ปีที่แล้วพลาดโอกาส	จองที่พักไม่ได้เพราะเป็นช่วง	high	
season	 (เดือนธันวา)	 คราวนี้จัดโปรแกรมเร็วหน่อยปลายฝนต้น
หนาว	 (23	ตุลาคม	55)	 เข้าเช็คที่พัก	 ในเว็บ	www.agoda.com	
จองที่พัก	 24-25	 ตุลาคม	 55	 บ้านสุพิชญา	 ติดริมแม่นำ้าโขง	 ตรง
ข้ามซอย	 14	 	 ออกเดินทางแต่เช้ามืดตีห้า	 วันที่	 24	 ตุลาคม	 55	
ใช้เส้นทางสระบุรี	 เลี้ยวซ้ายเข้าสีคิ้ว	 ตรงไปชัยภูมิ	 เลย	 จุดหมาย
ปลายทางเชียงคาน	ผมไปถึงบ่าย	 2	 โมง	 ระยะทาง	 618	กม.	 ใช้
เวลาขับรถประมาณ	8	ชม.	ผู้คนยังไม่พลุกพล่านเท่าไร	เข้าเช็คอิน
ที่พัก	บ้านสุพิชญา	เป็นบ้านไม้	2	ชั้นมีห้องพักเพียง	6	ห้อง	ด้าน
หลังติดริมแม่นำ้าโขง		บรรยายกาศอบอุ่นดีครับ	นั่งกินลมชมวิวสัก
แป็ป	ด้านหน้าที่พักเป็นถนนชายโขง	ตกตอนช่วงเย็นจะกลายเป็น
ถนนคนเดิน	ตอนนี้	4	โมงเย็นแม่ค้าทยอยมาตั้งร้านริมถนนทั้งสอง
ฟาก	 เห็นข้าวจี่โบราณติดกันมีกุ้งเสียบไม้ปิ้ง	 เขาบอกว่าเป็นกุ้ง
แม่นำ้าโขง	 ไม้ละ	10	บาทต้องลองสักหน่อย	ชิมกันไปคนละหลาย
ไม้	 แดดร่มลมตก	ถนนเริ่มมีผู้คนออกมาเดินดื่มดำ่ากับวัฒนธรรมที่
ผสมผสานระหว่างเก่ากับใหม่	 วันนี้ตั้งใจจะเดินสำารวจทั่วทุกซอย	
บนถนนเลียบริมโขง	 แต่ก็แวะเป็นจริงเป็นจังตั้งหลายร้าน	 ร้าน
นิยมไทยผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ	 ร้านสองผัวเมียจำาหน่ายของที่
ระลึกพื้นเมืองแนวของขลัง	 	 ร้านรวมมิตรมีโปสการ์ดเก๋ๆ	 แถมได้
กระเป๋าหนังเท่ๆ	มา	1	ใบ	กลับที่พักหลับสบาย	
	 ตี	5	(25	ตุลาคม	55)	เราตื่นเตรียมตัวไปดูหมอกที่ภูทอก		
ซึ่งห่างจากที่พักราวสัก	10	กม.ขับรถจากที่พักแป็ปเดี๋ยวไปจอดถึง
ตีนภู	จะมีรถสองแถวของ	อบต.	คนละ	25	บาท	พาขึ้นภู	ใช้เวลาไม่
ถึง	15	นาที	ก็มาสัมผัสกับหมอกหนาเหมือนฟูกนุ่นสีขาวนวล	ราย
ล้อมภูทอก	อากาศเย็นๆ	สบายๆ	ผู้คนยังไม่เยอะเท่าไร	เรากลับมา

ที่พักประมาณ	 7	 โมงกว่า	 มา
ขี่จักรยานเล่น	 เห็นโจ๊กซอย	 ภูทอก
20	คนเต็มร้านเลยซื้อกลับมาชิมที่บ้าน
พักกับอาหารเช้าเป็นไข่กระทะ	 นั่งกินที่โต๊ะอาหารด้านหลังบ้าน	
backgruand			เป็นประเทศลาวกั้นด้วยลำานำ้าโขง				บรรยายกาศ
ดีจริงๆ	 สายๆ	 วันนี้จะไปเที่ยววัดพระพุทธบาทภูควายเงิน	 มีรอย
พระพุทธบาทบนหินลับพร้า	 ขนาด	 60x20	 ซม.และรูปปั้นควาย	
ชาวบ้านสร้างวัดเพื่อระลึกถึงบุญคุณวัวควาย	 	 แก่งคุดคู้	 	 เป็นจุด
หักของสายนำ้าโขง	 หน้าแล้งจะเห็นเป็นเกาะแก่งและหาดทราย
มากมาย	 ตอนนี้นำ้าเยอะมีกิจกรรมล่องเรือชมลำานำ้าโขง	 และเป็น
แหล่งซื้อของฝากกลับบ้าน	 บ่ายๆ	 กลับมาขี่จักรยานเล่น	 แวะ
ร้านที่หมายตาไว้	 ร้านลมรำาเพยเป็นร้านกาแฟแบบติสๆ	 มีงาน
ภาพถ่ายมุมสวยๆ	 จิบกาแฟ	 เขียนโปสการ์ด	 แวะร้านเชียงคาน
ดราม่าเป็นที่พักสไตล์โรงหนังเก่า	 ถ่ายรูปกับคัตเอาท์มิตร	 ชัยบัญชา	 ที่
อยู่กับเก้าอี้หน้าร้าน	 เลี้ยวเข้าซอยไปถนนศรีเชียงคาน	 ซื้อของ
ฝากเป็นผ้าขาวม้า	 ผ้าฝ้ายที่ร้านสุณีพร	 ราคาไม่แพง	 	 แวะร้าน
เมืองละเมอ	อุดหนุนเสื้อลายสกรีนติสๆ	ไป	2	ตัว	ไปเห็นคำาเก๋ๆ	ที่
โปสเตอร์	อุ	ยุ	อะ	ยะ	เชียงคาน	เลยเขียนส่งให้เพื่อนอีกสักใบสอง
ใบ		 เย็นนี้เราเดินเที่ยวที่ถนนคนเดินแบบสบายๆ	แวะร้านที่เล็งไว้
เมื่อวานนี้
	 เช้าวันที่	26	ตุลาคมโปรแกรมที่พลาดไม่ได้	ใส่บาตรข้าว
เหนียว	 ชุดหนึ่งมี	 1	 กระติ๊บ	 ขนม	ดอกไม้	 เห็นแม่ค้าขี่จักรยานมี
ตะกร้าดอกไม้อยู่ด้านหน้าเป็นภาพที่น่ารักมาก	 	 หวังลึกๆ	 จะได้

กลับมาเยือนเชียงคานอีกสักครั้ง  

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

มุมคลายเครียด
โดย	เทศสยาม		บุญยมาลิก

อุ ยุ อะ ยะ : เชียงคาน





 ด้านธรรมะปฏิบัติเกี่ยวกับสมาธิภาวนา	 หลวงปู่จะแนะนำาให้เอา	 พุทฺโธเป็นอารมณ์ของ
จิตไปก่อน	เมื่อบริกรรมพุทฺโธ	จนจิตเป็นสมาธิแล้วให้วางพุทฺโธ	แล้วกำาหนดผู้รู้คือจิต	เมื่อพักอยู่ใน
ความสงบพอควร	แล้วให้ถอนจิตขึ้นมากำาหนด	พิจารณากายเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก่อน	พิจารณา
อยู่จุดเดียวจนเกิดความชำานิชำานาญ	 แล้วจึงขยายต่อไปสู่ส่วนอื่นจนทั่วทุกส่วนของร่างกาย	 เบื้อง
บนตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป	เบื้องตำ่าตั้งแต่ปลายผมลงมา	พิจารณาให้รู้ให้เข้าใจให้หมด	สงสัยทั้งกายตน
กายผู้อื่น	 ทั้งหญิงทั้งชาย	 พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง	 ในไตรลักษณ์อย่าให้จิตส่งออกภายนอกกาย	
เอากายนี้เป็นเป้าหมายในการพิจารณา	 เอากายนี้เป็นมรรค	 เอากายนี้เป็นผล	 ถ้าผู้ปฏิบัติส่งจิต
ออกรู้ภายนอกจากกายนี้	เป็นการปฏิบัติที่ผิดทาง
	 การเจริญภาวนาโดยยึดเอาอายตนะภายใน	 6	 อย่าง	 มาเป็นอารมณ์	 เพื่อทำาให้ใจสงบ	
หลวงปู่สอนให้รู้ว่า	 การพิจารณาต้องน้อมนำาเข้ามาสู่ภายใน	 พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง	 เมื่อรู้แจ้ง
เห็นจริงแล้วก็จะจางเอง
	 หลวงปู่มั่น	 ภูริทัตโต	 ได้กล่าวว่า	 “เหตุก็ของเก่านี้แหละ	 แต่ไม่รู้ว่าของเก่า”	 ของเก่านี้	
ได้แก่	ขา	แขน	ตา	หู	จมูก	ลิ้น	กาย	เมื่อเวลาปฏิบัติภาวนาก็ให้พิจารณาอันนี้แหละให้รู้แจ้งภายใน	
จึงจะไปนิพพานได้	นักปฏิบัติต้องพิจารณาตรงที่ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	เนื้อ	ให้พิจารณากาย	พิจารณา
ใจ	ให้เห็นให้เกิดความเบื่อหน่าย	ผู้ปฏิบัติต้องน้อมเข้าหาสมมติ	ให้เกิดเป็น	วิมุตติ	(ความหลุดพ้น)	
พิจารณาให้รู้แจ้งสมมติให้เกิดเป็น	 วิมุตติ	 พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้อันนี้	 หลวงปู่ท่านได้สอนให้เรารู้ถึง

ของเก่าซึ่งไม่จิรังยั่งยืน	จะต้องผุเน่า	เปื่อยในที่สุด

ธรรมโอวาทหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

	 น.พ.	ดุลวิทย์	ตปนียากร		รักษาการณ์ในตำาแหน่ง

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 	 รับมอบเครื่องมือ

สลายต้อกระจก	 (	 Phaeoemulcifieation	 Handle)	 1	 ชุด	

มูลค่า		130,000.00		บาท	(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	

จาก	นายสะอาด ปราณีชน	 	 	 โดยมี	 	คุณวันดี  คำาพูน  

เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล	ซึ่งเป็นบุตรสาวเป็นผู้มอบแทน 12	พย.2555

	 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้รับรางวัลชนะเลิศ

อันดับหนึ่งด้านวิจัยของงานประชุมวิชาการเวชกรรม

สังคมแห่งประเทศไทย					ประจำาปี		2555					เรื่อง	

“การป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

(อสม.) โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า”

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า

ธรรมน่ารู้

ข่าวประชาสัมพันธ์





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

คณะทำางาน 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

สำานักงาน
ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000
โทร	02-527-8047

พิมพ์ที่
สวัสดีการพิมพ์	โทร	02-525-2155

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า
การ์ตูน  


