PRANANGKLAO HOSPITAL

www.pranangklao.go.th
ISSN 1513-8083

สาระ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร.  02-528-4567 ปีที่  13 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กันยายน-ธันวาคม 2556
พระบรมราโชวาท (บางช่วงตอน) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
“  บ้านเมืองของเรา มีความเป็นปึกแผ่นในชาติ และต่างบำ�เพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์
ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ และตั้งใจประพฤติตัว ปฏิบัติงานให้สมฐานะหน้าที่ เพื่อให้สำ�เร็จประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ”
                                                                                       ( 5 ธันวาคม  2556 )

การพัฒนาศักยภาพ และขยายบริการในเชิงลึกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะเห็นผลงานเป็นรูปธรรม และสามารถให้บริการแก่
ผู้ป่วยในปีนี้ ได้แก่ การเปิดห้องสวนหัวใจ( Cath Lab)  การเปิด Simi ICU จำ�นวน 40 เตียง การขยาย NICU เป็น 12 เตียง การขยาย
Stroke Conner  การปรับปรุงบริการที่ ER เพื่อรองรับศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ป่วยได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ซึ่งการเปิดบริการเหล่านี้ โรงพยาบาลต้องทุ่มเทงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์และครุภัณฑ์อื่นๆ รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่โรงพยาบาลมีรายได้จากระบบ UC และระบบ
เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางลดลง    แต่เพื่อให้โรงพยาบาลได้พัฒนาเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำ�ของกระทรวงสาธารณสุข    ตามวิสัยทัศน์
ผู้อำ�นวยการและทีมบริหารได้ประสานของบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข จากมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเงินบำ�รุงของโรงพยาบาลเอง  ในการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว
พวกเราต้องช่วยกันใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและคุ้มค่า  ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำ�เป็นลง  โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วย และ
เพิ่มรายได้จากการให้บริการ      โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ไม่ให้รั่วไหล       การบันทึกและสรุปเวชระเบียนอย่าง
ครอบคลุมให้การจัดเก็บรายได้จากระบบ  DRG   มากยิ่งขึ้น      เพื่อให้โรงพยาบาลมีความมั่นคงทางการเงินการคลัง สามารถดำ�เนินการ
ตามพันธกิจ และพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ได้อย่างยั่งยืน

ข่าวบริการ

ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด เปิดให้บริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
เดินสายพาน สวนหัวใจและหลอดเลือด ที่อาคารจินดามณี (อาคาร 4) ชั้น 3 โทร. 4306, 4309

 สารจากผู้อำ�นวยการ / บทบรรณธิการ

ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

สารจากผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ผมในฐานะผู้บริหาร มาปฏิบัติงานที่   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า   เป็นระยะเวลา 1 ปี  
มองการพัฒนาของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน คือ
1. ยุคก่อร่างสร้างตัว พ.ศ.2500 - 2530
2. ยุครุ่งเรือง พ.ศ.2531 - 2545  
3. ยุคในช่วงเผชิญภาวะวิกฤต พ.ศ.2546 - 2555
4. ยุคความก้าวหน้า  (ซึ่งเป็นยุคนับต่อจากนี้ไป) พ.ศ.2556 - 2570
อนาคตต่อไปของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าน่าจะเป็นยุคของความก้าวหน้า การวางทิศทาง
ของโรงพยาบาลเราจะไม่ใช่โรงพยาบาลประจำ�จังหวัดเท่านั้น แต่เราจะเป็นโรงพยาบาลสำ�หรับคน
ปริมณฑล และเราจะต้องทำ�ให้โรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลประจำ�กระทรวงสาธารณสุข
ในสังกัดสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      ซึ่งมีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ�   เทียบเท่า
โรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยในอนาคต ดังนั้นเราจึงต้องมีการพัฒนาคน
ของเราเพื่อรองรับศักยภาพดังกล่าวโดยเฉพาะคนที่มีอายุในช่วงอายุ 40 – 50 ปี ซึ่งจะเป็นผู้ได้รับ
ผลของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ขณะเดียวกันคนที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และผ่านวิกฤตต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมาก่อน สามารถให้คำ�ชี้แนะและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลง ส่วนคนผู้ที่มีอายุ 20 ปี หรือเพิ่งเริ่มต้นชีวิตราชการก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเข้า
สู่จุดแห่งการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และเราเริ่มต้นเวทีนี้จากการเตรียมความพร้อม
ในการ Re-Accreditation HA รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ใส่ใจบริการ สื่อสาร
เป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการทำ�งานของทุกคน  ในโอกาสปีใหม่ 2557 นี้
ผมขออวยพรให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อเป็นพลังในการปฏิบัติงาน
และร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเราต่อไป และขอให้สิ่งเก่า ๆ ผ่านไป มีสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่ดีเข้ามา
“ในวารดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยทุกท่านจงสุขขี
  ให้ประสบพบแต่สิ่งดีดี
และจะมีชีวีที่ยืนนาน
  ให้เบิกบานฤทัยไม่มีทุกข์
มีแต่สุขทุกคืนวันนั้นฉํ่าหวาน
  สุขภาพพลานามัยให้สำ�ราญ
ให้เบิกบานสมหมายตามใจปอง”
                                                                        นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

นายแพทย์พงษ์สรร  สุวรรณ
ผมเดินผ่านหอพักโรงพยาบาลริมนํ้าที่กำ�ลังก่อสร้างกำ�
แพงกั้นนํ้า ได้เห็นป้ายสีขาว ที่เห็นในภาพ ปักอยู่ใกล้ๆ กำ�แพงที่
กำ�ลังถูกรื้อ  แล้วก็สงสัยว่าป้ายเขียนว่าอะไร ต้องการสื่อสารอะไร

การสื่อสาร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คือ วิธีการนำ�ถ้อยคำ� ข้อความ หรือหนังสือเป็นต้น จาก
บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ สถานที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก บุ ค คลหนึ่ ง หรื อ
อีกสถานที่หนึ่ง จะเห็นว่าองค์ประกอบของการสื่อสาร ต้องมี

บุคคล 2 ฝ่าย และสารที่ส่งผ่าน  การจะสื่อให้ได้ผลดีต้องคำ�นึงถึง
ทั้งสามประการนี้
ดังตัวอย่างที่ยกมา ถ้าคนเขียนป้ายนี้หันป้ายมาทาง
ฝั่งโรงพยาบาล ก็จะไม่ได้ผลตามเป้าหมาย เพราะป้ายนี้เขียนว่า
“ห้ามปีนรั้วโรงพยาบาล”    

ตัวสารเองก็มีความสำ�คัญ1 เพื่อให้ได้ความหมายเดิมอาจ
มีวิธีพูดได้หลายแบบ อย่างเช่น You message เป็นถ้อยคำ�ที่เน้น
มองไปที่คนอื่น ซึ่งจะมีลักษณะ “จับผิด” และ “ตำ�หนิ” เช่น “แก
ไปไหนมา  เมื่อคืนทั้งคืน กลับเอาป่านนี้   แกนี่เลวมาก”    ส่วน
I message เป็นถ้อยคำ�ที่มีลักษณะเอาตัวเราเป็นตัวตั้งว่า เรารู้สึก
อย่างไร ไม่ใช่การตำ�หนิ เช่น “แม่รู้สึกห่วงกังวลมาก เมื่อลูกไม่กลับ
มาบ้านเมื่อคืน เพราะแม่รักลูก แม่อยากให้ลูกกลับบ้านเร็วกว่านี้”
แม้จะรู้อยู่แต่การสื่อสารปกติ     เรามักจะขาดสติ    หลงลืมข้อนี้
ปีที่ผ่านมา ผมได้ทบทวนสารที่สื่อไป พบว่าหลายๆ ครั้ง อาจทำ�ให้
หลายท่านไม่สบายใจ ผมจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ สวัสดีปีม้า ครับ
1 พระมหาหรรษา

ธมฺมหาโส,ผศ.ดร. I and You Message
http://www.gotoknow.org/posts/328370



โฟกัสริมรั้ว
โดย : ป้าแคท

ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

ร

รัตน์

คุณพิมล

พญ.บุษราภรณ์

J สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ ชาวพระนั่งเกล้าทุกท่าน
ก่อนอื่นขอต้อนรับและขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่
มีความสามารถแต่เกษียณอายุทุกท่าน ซึ่งโรงพยาบาลได้
จ้างให้ปฏิบัติงานต่อด้วยความสามารถที่มีอยู่  ขอขอบคุณ
ท่านผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ทำ�ให้งานทุกอย่าง
ต่อเนื่องไปด้วยดี...... Jหลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมา
พอสมควรของ นพ.ดุลวิทย์ ตปนียากร ก็ได้ขึ้นดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี และ
ได้เดินทางไปรับตำ�แหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556
แล้วค่ะ....... Jพญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ์ ได้ย้ายไปเป็น
ผู้อำ�นวยการสถาบันโรคผิวหนัง......Jนโยบายผู้บริหาร
สู่ผู้ปฏิบัติของผู้อำ�นวยการ นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล มี
7 ด้านหน่วยงานใดไม่ทราบ โดนตัดคะแนนครับผม.....
Jขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของโรงพยาบาล เริ่มจาก กลุ่ม
งานวิสัญญี พญ.บุษราภรณ์ คันธกุลดุษฎี กลุ่มงานกุมาร
เวชกรรม พญ.สุวดี จิระศักดิ์พิศาล กลุ่มงานอายุรกรรม
พญ.ธิดา ยิ่งชูตระกูล งานพัสดุ คุณภัทริณี เข็มศิริ ยินดี
ต้อนรับค่ะ.....Jขอชื่นชมและยินดีกับพยาบาลดีเด่นประจำ�ปี
2556 ทั้ง 15 ท่าน โดยเฉพาะ คุณวรีพร แสงผล และ
คุณพิมลรัตน์ ชินกาญจนโรจน์ ทั้งสวย ทั้งเก่ง อนาคต
ไม่ไกลเกินฝันแล้วจร้า....... Jหนุ่มหล่อ  แต่งตัวเนี๊ยบ  
นายแพทย์วชิร รุจิโมระ ช่วงนี้ราศีจับ สงสัยมีอะไร

พญ.สุวดี

พญ.ธิดา

เปลี่ยนหรือป่าวคะ..... Jพระนั่งเกล้า มีแพทย์เป็น
ท่านชาย ทั้งเก่งและหล่อ ถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นสุภาพบุรุษ
แห่งวังพระนั่งเกล้าดีไหม นพ.สุริยะ ปิยะผดุงกิจ.......
Jบอกข่าว คุณภควรรณ ปัณฑรนนทกะ ปฏิบัติงาน
ในตำ�แหน่งหัวหน้างานผู้ป่วยนอก   ขอรายงานตัวค่ะ......  
Jเดินผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ จะเห็น คุณปุณยวีร์
เชยเกสร        มาปฏิบัติงานเป็นพยาบาลคัดกรองนะคะ
มีสิ่งใดให้ช่วยเหลือ ยินดีค่ะ......         Jพยาบาลจิตเวช  
คุณพจมาลย์ กาญจนธานินทร์ ดูซูบไปนิด ดูแล
สุขภาพตัวเองบ้าง เป็นห่วงค่ะ........ Jแววดี แถม
หน้าตาดี เห็นจะไม่มีใครเกิน คุณเอกลักษณ์ บัวอุไร
หนุ่มประชาสัมพันธ์   แต่สาวควงไม่ได้ทำ�ไงดี555.......
Jเปลี่ยนแล้ว แผนกยานพาหนะ รูปหล่อ พูดเพราะ
บริการดี เห็นจะไม่มีใครเกิน คุณฑิฆัมภรณ์ บัวด้วง
ยินดีรับใช้ครับ........ Jมีสาวสนใจจ้างรถตู้    VIP ติดต่อ
ได้ทคี่ ุณวิสวัสกิจ ทรงพร บอกถูกใจ รับเฉพาะสาวที่ ER
เท่านั้นครับ.....Jบริการดี มีเมตตาจิตกับทุกคน  ต้องยกให้  
คุณธีระนุช ชละเอม หรือหมอนุช แห่งเวชกรรมสังคม
เจ้าค่ะ....... Jสำ�หรับปีนี้มีวันหยุดยาว ท่านที่ชอบท่อง
เที่ยวขอให้เดินทางปลอดภัย และขอให้มีความสุขตลอด
ศักราชใหม่ 2557 พบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง   โชคดี  
ได้เลื่อนตำ�แหน่งกันถ้วนหน้า พบกันใหม่ฉบับหน้า ปีหน้านะคะ.....

คุณวรีพ

คุณภัทริณี

 Happy Healthy

ส า ร สั ม พัโดย  :
น ธ์ ยินดี  โพธิวร

พระนั่ ง เกล้ า

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าคืออะไร

Middle East respiratory syndrome coronavirus : MERS-CoV
เชื้อไวรัสโคโรน่า

ที่ทำ�ให้เกิดการติดเชื้อ
ในระบบทางเดินหายใจหรือระบบอื่นๆ  ทั้งในคนและสัตว์
มีรายงานการพบเชื้อมาตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1955 ประกอบ
ด้วยเชื้อสายพันธุ์ย่อยหลายสายพันธุ์ และพบได้ทั่วโลกใน
เขตอบอุ่น (temperate climates) มักพบเชื้อนี้ในช่วง
ฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ อาจมีความรุนแรงของอาการ
ที่แตกต่างกันไป เช่น เป็นไข้หวัดธรรมดา หูชั้นกลาง
อักเสบ เป็นต้น ส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงอาจก่อให้เกิด
การอักเสบรุนแรงเฉียบพลัน และมีการล้มเหลวของระบบ
ทางเดินหายใจ และเสียชีวิตได้ เช่น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะมีอาการ
ไม่รุนแรง
(ยกเว้นผู้ที่มีโรคประจำ�ตัวที่มีผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกาย) ในคนที่เป็นโรคไข้หวัดก็มีสาเหตุ
จากเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ ประมาณร้อยละ 15 การติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าพบได้ในทุกกลุ่มอายุ แต่พบมากในเด็ก อาจ
พบมีการติดเชื้อซํ้าได้ เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันจะลดลง
อย่างรวดเร็วภายหลังการติดเชื้อ

เชื้อไวรัสโคโรน่าโดยทั่วไป    โดยเฉลี่ยมีระยะฟักตัวประมาณ
2-4 วัน
การแพร่เชื้อ
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้ ถ้าจะ
สามารถติดต่อจากคนสู่คน น่าจะผ่านทาง นํ้ามูก นํ้าลาย
โดยการไอ หรือจาม และการสัมผัส (Contact) กับสาร
คัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนการ
แพร่กระจายทางอากาศ (Airborne) มีโอกาสเป็นไปได้
แต่น้อย

การป้องกัน
- หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ
ไอ หรือจาม
- ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่ โดยเฉพาะเมื่อ
สัมผัสกับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังขับถ่าย
- ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่
ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็นจำ�นวนมาก หาก
ระยะฟักตัว
จำ�เป็นต้องเข้าไป ให้พิจารณาใส่หน้ากากอนามัย
เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 นี้  ยังไม่มีข้อมูล
เพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรค
ชัดเจนว่าจะแสดงอาการเมื่อใด หลังจากติดเชื้อแต่สำ�หรับ



ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

สุขภาพจิต
โดย : พญ.สุธิรา  ริ้วเหลือง

เรื(ต่อ่อจากฉบั
ง บลูที่แล้กว)ๆ
สวัสดีอีกครั้งค่ะ  ฉบับนี้เป็นเรื่องที่น่าร้อนสำ�หรับ
หมอ แต่ไม่แน่ใจว่ามีผู้ร่วมร้อนด้วยหรือไม่ ช่วงนี้หลัง
จากดูแลวัยรุ่นท้องมาสักระยะ จึงได้เวลาดูแลลูกๆ ของ
วัยรุ่น ตอนแรกหมอไม่แน่ใจว่าจะเรียกลำ�ดับตา ยาย แม่
เด็ก และตัวเล็กอย่างไร ต้องถามจนได้คำ�ตอบที่พบบ่อย
ที่สุด  (หมอไม่ได้ทำ�สถิตินะคะ) คือ ตากับยายเป็นพ่อและ
แม่ แม่เด็กเป็นพี่สาว  ตัวเล็กที่เกิดมาจึงเป็นน้องชายหรือ
น้องสาว
เมื่อไล่ลำ�ดับถูก หมอจึงคุยกับแม่(คือยาย)ในเรื่อง
การคุมกำ�เนิด การดูแลลูก(ที่เพิ่งเกิด) การดูแลลูกสาว (ที่
กลับมาเป็นเด็กใหม่)

เรื่องที่สำ�คัญขอพูดก่อน คือ เรื่องการคุม
กำ�เนิด ให้ครอบครัวทุกคนโดยเฉพาะตากับยาย
เห็นความจำ�เป็นและความสำ�คัญว่าดีมีประโยชน์
ทั้งร่างกาย สุขภาพ การดูแลตนเอง เศรษฐกิจ
ชีวิตส่วนตัวและการเรียน เรามักพบว่าพี่สาวยังไม่
ตระหนักถึงเรื่องทั้งหมดนี้ ตามประสาวัยรุ่นที่ไม่
คิดมากในเรื่องใดๆ เนื่องจากเจอมามากว่ากรณี
ท้องซ้ำ�  เมื่อคุยให้เห็นความสำ�คัญจนเป็นที่เข้าใจ
แล้ ว ทางหมอจะปรึ ก ษาหมอสู ติ ก รรมเรื่ อ งการ
วางแผนครอบครัวต่อไป

เรื่องที่สองที่นัดคุยและพบเป็นระยะๆ คือ การ
เลี้ยงลูก ดูพัฒนาการโดยหมอเด็ก พบจิตแพทย์เป็นระ
ยะๆเพื่อดูการเลี้ยงลูกว่าเหมาะสมตามพัฒนาการหรือ
ไม่ การปรับตัวของครอบครัว โดยมากแม่เด็ก(ยายนะคะ)
และพ่อเด็ก (ตาค่ะ) มักจะรักลูกมาก จนบางครั้งมีการ
เลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมขึ้น เช่น ตามใจ ไม่ค่อยมีวินัย อยาก
ได้อะไรมักยอมตามโดยมีเหตุผลว่าสงสาร การเลี้ยงดูจึง
เหมือนเป็นการตามใจเด็ก
เรื่องหลังๆที่คุย คือ การดูแลชีวิตของพี่สาวต่อ
ในเรื่องการเรียน ความรับผิดชอบต่อตนเองในหน้าที่ที่
ควรทำ�  การกลับไปเรียนต่อให้จบ ความรับผิดชอบใน
ครอบครัว การช่วยงานในบ้าน
สังเกตได้ว่าถ้าครอบครัวมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
ไม่มีการวางแผนครอบครัวควบคู่ไปกับการดูแลทางด้าน
สุขภาพจิต ทางจิตสังคมเรื่องราวเหล่านี้คงเป็นวัฏจักรไม่
จบ เด็กๆคงมีลูกมากมายให้ตายายเลี้ยงหลานกันมากขึ้น
คุณภาพที่เกิดขึ้นในสังคมของเราในอนาคตจะเป็นอย่างไร
ลองกลับไปคิดดูกันนะคะ

ถ้าท่านใดมีคำ�ถามส่งมาได้ค่ะที่
wituravanit@gmail.com
มีอะไรเขียนมาคุยได้เสมอ ยินดีค่ะ



ชุมชนนนท์

ส า ร สั ม พัโดย   :
น ธ์ ยุพา  (คนชุมชน)

พระนั่ ง เกล้ า

การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
ในปี 2557 นี้และในอีก 10 ปีข้างหน้า ทุกกรม
กอง ของกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำ�คัญในเรื่องของ
ผู้สูงอายุ   โดยเฉพาะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว   มี
การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของผู้สูงอายุจะสูงขึ้น   ผู้สูงอายุ
จะมีอายุยืนยาวขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาข้อมูลของ
สำ�นักนโยบายและแผนสาธารณสุขที่พบว่า ประชากรผู้
สูงอายุเพิ่มสูงขี้น จากร้อยละ 6.8 ในปี 2537 เป็นร้อยละ
9.4 ในปี 2545 และ 10.7 ในปี 2550  จะเพิ่มเป็นร้อย
ละ 15.3 ในปี 2563 ตามลำ�ดับ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
คือ การดูแล และทำ�อย่างไรจะให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ช่วย
เหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ครอบครัว และ
สังคม ขณะที่ประชากรวัยแรงงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
และวัยเด็ก อัตราส่วนการเป็นภาระลดลงเรื่อยๆ   ซึ่งการ
ดูแลผู้สูงอายุเป็นภาระงานที่ทุกคนต้องให้ความสำ�คัญ
เพราะต่อไปทุกคนก็ต้องก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ
ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุที่พบกันบ่อยๆ คือ
โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคข้อเข่าเสื่อม โรคหัวใจ โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ
ฯลฯ   ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลง ในทางที่
ถดถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม  จาก
การศึกษาของสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุ
1 ใน 4 คนจะมีปัญหาสุขภาพ ไม่สามารถทำ�กิจกรรมที่
เคยทำ�ได้ และผู้สูงอายุมากกว่า ร้อยละ 70 มีภาวะโรค
มากกว่า 1 โรค  
ปัญหาระบบการดูแลสุขภาพสำ�หรับผู้สูงอายุที่
วิเคราะห์ โดย ดร.นงลักษณ์ พะไกยะ สำ�นักงานพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่าระบบสุขภาพ
ปัจจุบันมีข้อจำ�กัดในการตอบสนองความต้องการบริการ
ผู้สูงอายุ ขาดระบบบริการเฉพาะทาง ขาดบริการการ
ดูแลระยะยาวและเรื้อรังที่จำ�เป็น บริการสุขภาพที่มีอยู่
ไม่ครอบคลุม และผู้สูงอายุบางส่วนยังเข้าไม่ถึงบริการ
สุขภาพ เช่น วัด เรือนจำ�  ชุมชนชนบทที่ห่างไกล ชนกลุ่ม
น้อย  ระบบบริหารมีปัญหาการประสานงานระหว่างภาค
เอกชน รัฐ ชุมชน ขณะที่การดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวก็
มีแนวโน้มขาดคุณภาพและขาดผู้ดูแลในอนาคต   และได้
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุระยะ
ยาวคือ การดูแลที่ครบวงจร และต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการ
ดูแลตนเอง การดูแลโดยผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการ การดูแล
ระดับชุมชน ไปถึงการดูแลในสถานบริการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้พัฒนาระบบบริการ

ดูแลผู้สูงอายุครบวงจร อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะๆ มี
ระบบการให้บริการตามกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่กลุ่ม 1 ช่วย
เหลือตนเองและผู้อื่นได้      รู้จักดูแลสุขภาพตนเองให้  
แข็งแรงอยู่เสมอ    นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้อื่น
และสังคม เพื่อสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับ
ตนเอง   กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง ต้องการความ
ช่วยเหลือบางส่วน มีระบบการดูแลที่บ้านโดยการเยี่ยม
บ้านของ อสม. และทีมเจ้าหน้าที่ กระตุ้นการช่วยเหลือ
ตนเอง     แนะนำ�ผู้ดูแล    และครอบครัวในการปฏิบัติที่
ถูกต้อง กลุ่ม 3 คือ กลุ่มที่ติดเตียง ต้องการพึ่งพิง และการ
ดูแลทั้งหมด กลุ่มนี้จะมีทีมสุขภาพเข้าไปช่วยดูแลอย่าง
สมํ่าเสมอ สอนและแนะนำ�การดูแลที่ถูกต้อง นอกจากนั้น
ยังมีิ อสม. ช่วยให้กำ�ลังใจและอยู่เป็นเพื่อนในการดูแล
บทสรุป ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มงาน
เวชกรรมสังคมจะเน้นการกระตุ้น และสนับสนุนให้ผู้สูง
อายุช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด รู้จักการดูแลสุขภาพ
ตนเองทั้งทางกาย และทางใจ ให้ทำ�กิจกรรมต่างๆ ตอบ
สนองความต้องการ ทำ�ตัวเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่น
และมีความสุขในทุกวัน โดยคาดการณ์ว่าอายุอย่างน้อย
80 ปี และมีสุขภาพที่พึงประสงค์ คงจะบรรลุเป้าหมายใน
ไม่ช้านี้  สวัสดีค่ะ



ของดีเมืองนนท์

ส า ร สั ม พั น ธ์

โดย  :  สำ�นอง

พระนั่ ง เกล้ า

“เกาะเกร็ด”

แผ่นดินสีเขียวแห่งลุ่มน้ำ�เจ้าพระยา

ณ วันนี้คนไทยทั่วประเทศน้อยคนนักที่ไม่รู้จัก

หรือไม่เคยได้ยินชื่อ   “ เกาะเกร็ด ”   จังหวัดนนทบุรี
เกาะเกร็ ด เดิ ม เป็ น แผ่ น ผื น เดี ย วกั น กั บ แผ่ น ดิ น ใหญ่
แต่เนื่องจากแม่นํ้าเจ้าพระยาช่วงนี้ คดเคี้ยวมาก    ทำ�ให้
เสียเวลาในการเดินเรือรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้าย
สระ  ( พ.ศ.2251-2275 (24 ปี) )   กษัตริย์ปลายสมัย
ราชธานีศรีอยุธยา  โปรดฯให้ขุดคลองลัดเกร็ด

ขนมจ่ามงกุฎ

ทอดมันหน่อกะลา

(เกร็ด หมายถึง ลำ�นํ้าขนาดเล็กเชื่อมกับลำ�นํ้าใหญ่ทั้งสอง
ด้าน) ต่อมาคลองลัดเกร็ดได้ขยายใหญ่ขึ้นเพราะถูกนํ้า
เซาะตลิ่งพังไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นลำ�นํ้าเจ้าพระยา แผ่น
ดินส่วนหนึ่งประมาณ 2.850 ไร่ ถูกตัดขาดไปจากแผ่นดิน
ใหญ่ จนกลายสภาพเป็นเกาะเกร็ดในปัจจุบัน
เกาะเกร็ ด ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวที่สำ�คัญมาหลายปีแล้ว
จุดเด่นคืออยู่ใกล้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีทางด่วน ถนนสาย
ใหญ่ๆ หลายสาย และอยู่ไม่ไกลจากสนามบินดอนเมือง
สภาพเป็นเกาะกลางแม่นํ้าเจ้าพระยา ไม่มีสะพานข้าม
เกาะ ไม่มีถนนและรถยนต์ แต่มีทางเดินรอบเกาะโดยใช้
เดินเท้าหรือขี่จักรยาน พื้นที่ทั่วไปเป็นสวนผลไม้และเต็ม
ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดทั่วทั้งเกาะ จัดเป็นพื้นที่สีเขียว
ผืนใหญ่ตามธรรมชาติ บ้านและทางเดินริมแม่นํ้าถูกนํ้า
ท่วมทุกปีในฤดูนํ้าหลาก สิ่งที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังของ
เกาะเกร็ด คือ การทำ�หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งมี
ลวดลายเฉพาะและสวยงาม เป็นเอกลักษณ์งานฝีมือของ
ประชากรเชื้อสายมอญ การไปเที่ยวเกาะเกร็ดนอกจาก
ได้สัมผัสธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้ว ยังได้เรียนรู้และศึกษา
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ที่สืบสานกันมา

เครื่องปั้นดินเผา
นับร้อยปี และบางอย่างยังดำ�รงอยู่ถึงปัจจุบัน อาคันตุกะ
จะได้มีโอกาสทำ�บุญสักการะพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามวัดเก่าแก่ เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดเสาธงทอง
วัดฉิมพลี วัดศาลากุน เป็นต้น ร้านอาหารมีอยู่ทั่วไป
พร้อมอาหารเมนูแปลกๆ ให้ลิ้มลอง เช่น ทอดมันหน่อ
กะลา แกงส้มมะตาด รวมทั้งอาหารแปลกๆ ของชาว
มอญ ขนมหวานก็มีหลากหลายชนิด บางชนิดหากินได้
ยาก เช่น ขนมจ่ามงกุฎ สำ�ปันนี และอื่นๆ สองข้างทาง
เดินมีร้านขายของที่ระลึกราคาไม่แพง ผู้รักสุขภาพจะใช้
การเดินเท้าหรือเช่ารถจักรยานขี่รอบเกาะก็ได้ ระยะทาง
ประมาณ 4-5 กิโลเมตร สิ่งที่รับประกันการท่องเที่ยว
เกาะเกร็ด คือ เสียค่าใช้จ่ายไม่แพง ใช้เวลาเพียงครึ่งวัน
หรือหนึ่งวันก็เที่ยวได้ทั่วเกาะ การเดินทางสะดวกสบาย
หากไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว จะเดินทางโดยรถประจำ�ทาง รถ
สองแถว รถแท็กซี่ ก็สามารถทำ�ได้ คนที่ไม่เคยไปขอให้
ไปเที่ยวสักครั้งจะติดใจไปนาน ส่วนผู้ที่เคยไปแล้วแต่ห่าง
หายไปนาน ขอให้ไปเที่ยวอีกเพื่อทบทวนความทรงจำ� 
ท้ายที่สุดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการกระจายรายได้ไป
สู่ชุมชนท้องถิ่น

 ท่องโลกกว้างสมุนไพร

ส า ร สั ม พั น ธ์
โดย  : ภ.ก. เรวัต  เตียสกุล

พระนั่ ง เกล้ า

ก ระจับ” เขาควายลอยน้ำ�

ชนิดกระจับเขาทู่นิยมปลูกมากกว่าเนื่องจากขึ้นง่ายกว่า เติบโตดี
แม้รสชาติเนื้อผลจะไม่ดีเท่ากระจับเขาแหลมก็ตาม ปกติพบมาก
ในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง เช่น ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี
ผลพืชทรงประหลาดที่อุดมไปด้วยสารอาหาร
นครนายก เป็นต้น   
สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ต้องยอมรับว่าสังคมเราช่วงที่ผ่าน
กระจับจัดเป็นพืชบริโภคได้โดยนำ�ผลกระจับมาต้ม หรือ
มาตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีเรื่องราวสำ�คัญเกิดขึ้น เผาเพื่อทำ�ให้สุกก่อน เพราะหากไม่ทำ�ให้สุกก่อนอาจมีพยาธิใบไม้
หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช ปนเปื้อนมาได้ จากนั้นกระเทาะเปลือกออกแล้วจึงรับประทาน
องค์ที่ ๑๙    การเสนอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับปรองดอง การ เนื้อผลภายในสีขาวโดยตรง หรืออาจต้มกับนํ้าตาลใส่นํ้าแข็งใส
เผชิญหน้ากับอุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของบ้านเรา หรือวาตะภัย ทำ�เป็นขนมหวาน นอกจากนั้นเรายังพบว่าแป้งแปรรูปที่ได้จาก
ในหลายประเทศเพื่อนบ้าน โลกเราต้องหมุนดำ�เนินต่อไปยังไงผู้ กระจับยังใช้เป็นตัวนำ�ร่องวิจัยในอุตสาหกรรมยาเม็ด และยังใช้
เขียนจะเป็นกำ�ลังใจให้ทุกท่านในทุกสถานการณ์ครับ มาฉบับนี้ ในกระบวนการหมักเพื่อพัฒนาเตรียมไบโอเอทานอลพลังงานทาง
ผมขอเขียนถึงพืชชนิดหนึ่งซึ่งบังเอิญไปพบ (อีกครั้ง) ที่ตลาดหน้า เลือกใหม่ด้วย
วัดพราหมณี ตอนไปกราบไหว้หลวงพ่อปากแดง จ.นครนายก
สำ � หรั บ ในเรื่ อ งสรรพคุ ณ ทางยาพบว่ า ยาไทยแผน
เป็นผลสุกที่ต้มแล้ว มีรูปร่างเหมือนหน้าควาย  มีเขาโค้ง ๒  เขา โบราณใช้ใบกระจับ ซึ่งมีรสเปรี้ยว แก้ไอ กัดเสหมะ ขับเมือก
สีดำ�สนิท เราจะแกะเปลือกที่แข็งออกเพื่อกินเนื้อในกันเล่น มันคือ ในลำ�ไส้ เนื้อในฝัก รสมันหวาน แก้อ่อนเพลีย บำ�รุงกำ�ลัง บำ�รุง
“กระจับ” ครับ คงมีทั้งคนที่รู้จักและไม่รู้จักอยู่นะครับ

กระจับลอยเป็นกอในบ่อนํ้าธรรมชาติ                           ดอกกระจับ                                           ผลอ่อนกระจับ

ผลกระจับต้มที่ขายทั่วไปในตลาด                      แสดงเนื้อในของผลกระจับ                       ขนมหวานเนื้อผลกระจับต้มนํ้า

ทารกในครรภ์ ส่วนอินเดียใช้เป็นยาพื้นบ้านมานาน เช่นกัน โดย
ใช้นํ้าที่คั้นจากผลเป็นยาแก้ท้องเสีย ปวดท้อง ลดไข้ แก้อักเสบ
รักษาโรคเรื้อน นอกจากนั้นในยาแผนจีนเอง  ซึ่งรู้จักกระจับกันใน
ชื่อ língjiao 菱角 ยังพบว่าใช้เป็นยาต้านพิษ ต้านมะเร็ง บำ�รุง
ร่างกาย โดยนิยมนำ�ผลกระจับมาต้ม และแกะเอาเฉพาะเนื้อผล
มาปรุงแต่งเป็นซุบดื่มบำ�รุงกันครับ
ปัจจุบันพบว่าพืชในวงศ์กระจับ (Trapa sp.) มีรายงาน
ถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาหลายอย่างจากสารสกัด เช่น ฤทธิ์ต้าน
จุลชีพในระดับหลอดทดลอง รวมถึงฤทธิ์ลดการอักเสบ ระงับปวด
ต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิคุ้มกันและลดระดับน้ำ�ตาลในระดับ
สัตว์ทดลองด้วย นอกจากนั้นในด้านคุณค่าทางสารอาหาร กระจับ
ดิบ ๑๐๐ กรัม จะให้พลังงาน ๙๗ กิโลแคลอรี แป้ง ๒๓.๙๔ กรัม
โปรตีน ๑.๔ กรัม ใยอาหาร ๓ กรัม; แคลเซียม ๑๑ มก. เหล็ก
๐.๐๖ มก. ฟอสฟอรัส ๖๓ มก. โปแตสเซียม ๕๘๔ มก. แมกนีเซียม
๒๒ มก. และมีวิตามินซี บี๑บี๒บี๖ เท่ากับ ๔ มก.,๐.๑๔ มก.,๐.๒
มก.,๐.๓๓ มก. ตามลำ�ดับ
^

“กระจับ” มีชื่อเล่นอื่นๆ ว่า “มะแง่ง” หรือ “เขาควาย”
(ด้วยผลมันมีรูปร่างเหมือนเขาควาย) หรือ ฝรั่งรู้จักกันในชื่อ “Water Chestnut” มันเป็นพืชที่ขึ้นเป็นกอลอยนํ้าครับ เหมือนๆ กับ
ผักตบชวา มีทั้งส่วนที่อยู่ใต้นํ้าเป็นราก ลำ�ต้นที่มีไหลเหมือนบัว
หรืออาจไม่มีไหลแล้วแต่ชนิดของมัน   และมีส่วนเหนือนํ้าเป็น
ก้านใบที่พองออกเป็นกระเปาะ ซึ่งเป็นเสมือนอวัยวะหลักที่ทำ�ให้
มันลอยนํ้าได้ดี มีใบแนบผิวนํ้า รูปร่างทรงข้าวหลามตัดหรือรูปใบ
พายฐานกว้าง ขอบใบหยักซีก ดอกสีขาว ผลมีรูปร่างทรงปิรามิด
มีส่วนยื่นเหมือนเขาออกด้านข้าง เมื่อติดผลแล้วก้านดอกอันนั้น
ที่ปกติจะชูขึ้นจะงอกลับลงนํ้า ผลจะเจริญอยู่ใต้นํ้าต่อ ผลอ่อนจะ
มีสีม่วงอมแดงจะเปลี่ยนเป็นสีดำ�เมื่อแก่ เท่าที่มีรายงานพบว่าใน
ประเทศไทยมีประมาณ ๔ ชนิด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่
ผลมีรูปร่างสองเขา ๒ ชนิด และกลุ่มผลที่มีรูปร่างสี่เขา ๒ ชนิด
ครับ แต่ชนิดที่นิยมปลูกกันมากเพื่อนำ�เนื้อผลกระจับมาบริโภค
จะเป็นกลุ่มผลมีสองเขา คือ กระจับเขาทู่และกระจับเขาแหลม
ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มสองเขาเจริญเติบโตเร็วกว่า แต่หากเทียบกัน
ระหว่างกระจับเขาทู่ และกระจับเขาแหลมกันเองเรายังพบอีกว่า



บริการน่ารู้

ส า ร สั ม พั น ธ์

โดย อรทัย

เกล้การใหม่
า ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ข่าวบริการพระนั
: หน่ว่ งยบริ

คลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคเรื้อรัง(Fit For Life)

ตรวจสุขภาพเท้า แนะนำ�พฤติกรรม
การดูแลสุขภาพเท้า ผู้ป่วยเบาหวาน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคเลือด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ
ผู้ป่วยเบาหวาน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านงดบุหรี่

ด้วยสำ�นักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดทำ�โครงการ Fit  For Life   เพื่อรณรงค์ปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้าง
จิตสำ�นึกในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค สร้าง
ผู้ นำ � ทางจิ ต วิ ญ ญาณในการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพระดั บ
ชาติ นั้น  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจึงดำ�เนินการจัด
ตั้งหน่วยงาน ดำ�เนินงานตามนโยบาย   เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย  และ มีประสิทธิภาพ
ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารมารดาเรียม ตรงข้ามห้องตรวจ
               โรคระบบทางเดินหายใจ (99)
เปิดบริการ : วันที่  3  กรกฎาคม  2556  
โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ตารางกิจกรรมกลุ่มห้อง Fit For Life
      เวลา
เช้า (08.00 – 12.00 น.)
   วัน
จันทร์
• ผู้ป่วยเบาหวาน โภชนาการ  ตรวจสุขภาพเท้า
• คลินิกเลิกบุหรี่
• กิจกรรมกลุ่มโรคเลือด
อังคาร • ผู้ป่วยเบาหวาน  ตรวจสุขภาพเท้า
• คลินิกเลิกบุหรี่
• กลุ่มผู้ป่วยโรคไต   โภชนาการ
พุธ
• ผู้ป่วยเบาหวาน  โภชนาการ  ตรวจสุขภาพเท้า
• คลินิกเลิกบุหรี่
• กลุ่มผู้ป่วยโรคไต
พฤหัส • ผู้ป่วยเบาหวาน  โภชนาการ  ตรวจสุขภาพเท้า
• คลินิกเลิกบุหรี่
•กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ โรครูมาตอยด์
ศุกร์
• กลุ่มมารดาตั้งครรภ์เบาหวาน โภชนาการ
• คลินิกเลิกบุหรี่

บ่าย (13.00 – 16.00 น.)
• กิจกรรมกลุ่มเบาหวานความดัน
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ (ยา)
• โยคะบำ�บัด
• กลุ่มผู้ป่วยโรคไต CAPD
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ (ยา)
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ (ยา)
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ (ยา อาหาร กายภาพ)
     (สัปดาห์ที่1 และ 4 ของเดือน)
• กลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจ (ยา)
• กิจกรรมกลุ่มเบาหวานความดัน
• สมาธิบำ�บัด / สปาเท้า

หมายเหตุ หน่วยงานที่มีความประสงค์ร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มโปรดแจ้ง คุณดารนี บุญยไพศาลเจริญ โทร.3155

มุมคลายเครียด

ญยมาลิก
ส า ร สั ม พัโดยน เทศสยาม  บุ
ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

ช่องเย็น

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ คลองลาน กำ�แพงเพชร

ดอกบัวตอง
ดอกขี้คอก
จากกระแสสังคมกับการต่อต้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์
ของ อ.ศศิน เฉลิมลาภ ทำ�ให้ผมคิดว่า ต้องหาโอกาสไปเที่ยวผืน
ป่าตะวันตกสักครั้ง ว่าแล้วก็หาข้อมูลเส้นทางการเดินทาง 16
ต.ค. 56 ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 อยุธยามุ่งหน้า จ.นครสวรรค์
เลี้ยวขวาเข้า จ.กำ�แพงเพชรทาง อ.ลาดยาว ทางหลวงหมายเลข
1072  วิ่งมาเลยๆ ถึงสี่แยกคลองลาน เลี้ยวขวาถึงหน้าอุทยานแม่
วงก์ (370 กม.) เสียค่าธรรมเนียมทั้งคนและรถ 110 บาท  วิ่งเข้า
มาในอุทยานอีก 9 กม.  ติดต่อศูนย์นักท่องเที่ยวเพื่อขอขึ้นไปช่อง
เย็น  นำ�เต็นท์มาเองเก็บคนละ 30 บาท  เราพักกินข้าวเที่ยงที่ร้าน
สวัสดิการใกล้ๆ กับศูนย์ท่องเที่ยว   อาหารเมนูเดียวกระเพราหมู
ไข่ดาว แกงจืดสาหร่ายหมูสับ  จนท.แนะนำ�เตรียมอาหารและซื้อ
สเปรย์ฉีดตะไคร้หอม  ป้องกันตัวคุ่นมากัด  ระยะทางอีก 28 กม.
เป็นทางคดเคี้ยวและชำ�รุดเป็นช่วงๆ    แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวกิ่ง
กระทิง  ก่อนถึง 4 กม. ขุนนํ้าเย็น  เป็นที่กางเต็นท์และจุดพักเข้า
ห้องนํ้าก่อนที่จะถึงช่องเย็น ใช้เวลาชั่วโมงกว่าจะถึงช่องเย็น วันนี้
เป็นวันธรรมดายังมีคนมาไม่มาก  ที่เห็นก็ประมาณ 5–6 เต็นท์เอง  
อากาศเย็นสบายอย่างที่คิด  แม้มีแสงแดดอ่อนๆ  จะมีรำ�คาญบ้าง
ก็ตรงที่มีเจ้าตัวคุ่นมาตอมหึ่งเหมือนแมงหวี่เลย   มองผ่านลานที่
กางเต็นท์ไปเป็นทิวเขาสลับซับซ้อนกันกับม่านหมอกบางๆ   หวัง
ว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้สัมผัสกับหมอกแรกของฤดูหนาวบ้างก่อนใคร
(ฮ้าๆ คุยน่าดู) จัดแจงหาทำ�เลกางเต็นท์ใกล้ๆ ต้นไม้พอบังแสงได้
บ้าง  สายลมพัดเอื่อยๆ มาสัมผัส อากาศเย็นลงเรื่อยๆ  สงสัยคง
ต้องหนีไปอาบนํ้าก่อนที่จะเย็นไปกว่านี้เดี๋ยวจะซักแห้งเสียเปล่า
ข้ า งเต็ น ท์ พ บมี นั ก ดู น กมาตั้ ง กล้ อ งพร้ อ มเลนส์ เ ทเลตั ว เบ้ อ เร่ อ  

ผีเสื้อกลางคืน แต่งกายด้วยชุดพรางเต็มยศ   คุยกัน
ได้ความว่ามาดักดูนกเงือก  ถ้าโชคดีจะได้เห็นและบันทึกภาพเก็บ
ไว้แน่นอน เสียงจักจั่นดังมาก สงสัยคืนนี้ฝนคงตกแน่
17 ต.ค. 56 ฝนตกทั้งคืน มีนํ้าหยดเข้าเต็นท์ สงสัยเต็นท์
คงจะเริ่มเสื่อม   ตอนเช้าอากาศเย็นสบายม๊ากมาก ทุกอย่างขาว
โพลนไปด้วยเมฆหมอก และมีฝนตกปรอยๆ กลายเป็นหมอกฝน
หุบเขาเป็นสีขาวมีเขาเงาต้นไม้สีเทาเป็นฉากซ้อนกันอยู่ ต้นไม้ชุ่ม
ชื้นเขียวสดใส นํ้าค้างเกาะตามใบไม้ใบหญ้า ตามดอกไม้ข้างทาง
อย่างดอกขี้คอกก็ยังดูสวยอย่างบอกไม่ถูก แมลงผีเสื้อกลางคืน
ที่มาหลบพักกายก็ยังดูแปลกตา ตอนสายๆ ฝนยังคงตกอยู่   ดู
ท่าทางน่าจะตกทั้งวัน เห็นทีเต็นท์คงเอาไม่อยู่ คงต้องลงไปค้าง
แรมด้านล่างต่ออีกสักคืน จุดหมายปลายทางต่อไปจะเป็นแก่ง
เกาะใหญ่ แม่เรวา เขาบอกมีล่องแก่ง ขับรถลงจากช่องเย็นมาถึง
แก่งเกาะใหญ่ราว 80 กม.   ถึงราวบ่ายโมง มาติดต่อจนท.ที่แม่
เรวาลานนกยูง (เขตอุทยานแม่วงก์) เขาบอกต้องมาเป็นคณะสัก
4–5 คน  จึงจะไปได้ แต่คืนนี้คงพักอยู่แถวๆ นี้  ภูเคียงนํ้า รีสอร์ท
ใกล้ทางเข้าอุทยานแม่วงก์(แม่เรวา)ห้องพักติดแม่นํ้าเรวา เสียง
สายนํ้าดังซู่ซ่าๆ เหมือนเสียงนํ้าตกที่ไหลผ่านชั้นหิน บรรยากาศดี
มากๆ ราคาก็ไม่แพง 600–700 บาท แอร์ ทีวีพร้อม  แถวนั้นนก
ยูงเยอะมาก สมกับที่เรียกว่าลานนกยูง เดินกันเป็นแถว หน้าทาง
เข้าอุทยานเลย
มาคราวนี้ระยะทางค่อนข้างไกลพอสมควร แต่คุ้มค่า
กับการมาสัมผัสพร้อมเก็บความประทับใจในความสมบรูณ์ของ
ธรรมชาติป่าไม้ประเทศไทย ขอบคุณคนที่รักป่าและหวังว่าป่าแม่วงก์
ยังคงอยู่กับเราตลอดไปมิมีสิ่งใดมาแทนที่



ส า ร สั ม พั น ธ์

ธรรมน่ารู้

เกล้ า
พระนิพพระนั
นธ์ ่ งสมเด็
จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
มรรคมีองค์ 8 ดับได้ทุกข้อ
ทางปฏิบัติให้ถึงความดับของทุกข์ก็คือ มรรคมีองค์ 8 อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือเห็นในอริยสัจจ์ทั้ง 4 สัมมา
สังกัปปะ ความดำ�ริชอบ ก็คือดำ�ริในอริยสัจจ์ทั้ง 4 นั่นแหละ แต่ท่านแสดงเป็นความดำ�ริออก ดำ�ริที่ไม่ปองร้าย ดำ�ริที่ไม่เบียดเบียน
สัมมาวาจา
เจรจาชอบ
สัมมากัมมันตะ การงานชอบ
สัมมาอาชีวะ
เลี้ยงชีวิตชอบ
สัมมาวายานะ
เพียรชอบ
สัมมาสติ
ระลึกชอบ
สัมมาสมาธิ
ตั้งใจชอบ
ได้มีพระพุทธาธิบายในมรรคมีองค์ 8 นี้ โดยตั้งข้อสัมมาทิฏฐินำ�คือ
เมื่อมีความเห็นชอบนำ� ก็ย่อมมี ความดำ�ริชอบ
เมื่อมีความดำ�ริชอบ ก็ย่อมมี วาจาชอบ
เมื่อมีวาจาชอบ ก็ย่อมมี การงานชอบ
เมื่อมีการงานชอบ ก็ย่อมมี เลี้ยงชีวิตชอบ
เมื่อมีความเลี้ยงชีวิตชอบ ก็ย่อมมี ความเพียรชอบ
เมื่อมีความเพียรชอบ ก็ย่อมมี สติชอบ
เมื่อมีสติชอบ ก็ย่อมมี สมาธิชอบ
และได้มีพระพุทธาธิบายต่อไปอีกว่า
เมื่อมีสมาธิชอบ ก็ย่อมมี สัมมาญานะ คือความหยั่งรู้ชอบ
เมื่อมีความหยั่งรู้ชอบ ก็ย่อมมี สัมมาวิมุตติ คือพ้นชอบ ดังนี้

ไขมัน
เราพูดถึงคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนไปแล้ว
ฉบับนี้ขอพูดถึงไขมันกันบ้าง ไขมันแบ่งเป็นชนิดต่างๆ

ตามแต่จะเลือก ในที่นี้ขอพูดถึงในแง่ของความอิ่มตัว โดยแบ่งเป็น
- ไขมันอิ่มตัว ได้แก่ ไขมันจากสัตว์ ปัจจุบันเราไม่ค่อยได้
  ใช้ในการปรุงอาหารแล้ว
- ไขมันไม่อิ่มตัว ได้แก่ ไขมันพืช แบ่งย่อยเป็น
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (MUFA)
ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (PUFA)
ไขมันที่ดีเป็นไขมันไม่อิ่มตัว โดยเฉพาะไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว (MUFA) เพราะจะปล่อยอนุมูลอิสระ ( Free Radical ) ซึ่งเป็น
ตัวการทำ�ลายสุขภาพและรูปร่างออกมาน้อยกว่าไขมันอิ่มตัว
อย่างไรก็ตาม ไขมันที่ร้ายที่สุด คือ Trans Fat ซึ่งเป็นไข
มันที่เกิดจากการแปรรูป อย่างพวกเนยเทียม เนื่องจากขบวนการ

ดูแลสุขภาพ

โดย  :  สุริยะ  ปิยผดุงกิจ

ผลิตทำ�ให้ไขมันชนิดนี้เสียคุณสมบัติ มีผลทำ�ลายสุขภาพมากที่สุด
ไขมันชนิดนี้ควรหลีกเลี่ยง
ขบวนการปรุงอาหารก็เช่นกัน น้ำ�มันหลายชนิดทน
ความร้อนสูงไม่ได้ ไม่ควรนำ�มาใช้ทอดอาหาร เพราะจะทำ�ให้เสีย
คุณสมบัติ จากนํ้ามันที่ดีราคาแพงก็จะกลายเป็นเหมือน Tran Fat
ทันที
โดยสรุปควรเลือกใช้น้ำ�มันที่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวและทน
ความร้อนสูงได้ ตัวที่แนะนำ�คือ น้ำ�มันรำ�ข้าว สำ�หรับน้ำ�มันปาล์ม
ทนความร้อนสูงได้แต่เป็นไขมันอิ่มตัว
สำ�หรับน้ำ�มันพืชอื่นๆ ที่โฆษณาว่าดี เช่น น้ำ�มันมะกอก
น้ำ�มันงา น้ำ�มันเมล็ดทานตะวัน ฯลฯ เป็นน้ำ�มันที่ดีแต่ทนความ
ร้อนสูงไม่ได้ ถ้าซื้อมาใช้ก็ไม่ควรใช้ทอดแต่ใช้ผัดได้ เนื่องจากถูก
ความร้อนในช่วงเวลาสั้นๆ

การ์ตูน

ส า ร สั ม พัโดยนหมอเอ้
ธ์ ย

พระนั่ ง เกล้ า

ชำ�ระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่  27/2535
ปทจ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

206 ถนนนนทบุรี 1  ตำ�บลบางกระสอ
อำ�เภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
ที่  นบ  0032.202/พิเศษ

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 02-527-8047

พิมพ์ที่

สวัสดีการพิมพ์ โทร 02-525-2155

