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มุ่งม่ันให้โรงพยาบาลของเราผ่านการประเมินซ้ํา	เพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพให้ได้
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ภายในของโรงพยาบาล	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 จนนําไปสู่การ

เป็นองค์กรที่ไว้วางใจได้ของสังคม

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำาควรเต็มใจทำาโดยไม่จำาเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง 

คนที่ทำางานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำาได้เสมอ 

ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จในงานที่ทำาสูงขึ้น”
 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 2530

ข่าวบริการ
หน่วยไตเทียม	1	เปิดให้บริการ	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2557	ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	
จํานวน	6	เครื่อง	สําหรับบริการผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน	ณ	ตึกมารดาเรียม	ชั้น	4	โทร.	3406-7	

สาระ	ข่าวสาร	ความเคลื่อนไหว	กิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	โทร.		02-528-4567	ปีที่		14	ฉบับที่	2	ประจําเดือน	พฤษภาคม-สิงหาคม	2557

PRANANGKLAO  HOSPITAL
www.pranangklao.go.th

ISSN   1513-8083



สวัสดีครับ....อย่าลืมสบตายิ้มทักทายใส่ใจในบริการนะครับ

	 ทุกปีของปลายปีงบประมาณจะมีงานเลี้ยงเกษียณแสดงมุทิตาจิตกับผู้ที ่ครบ		60		ปี	
มีการจัดงานกันตั้งแต่ระดับกระทรวง				เขต			จังหวัด				ลงมาถึงหน่วยบริการและแผนกงานต่างๆ	
จนทําให้ดูเหมือนเดือน	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม		มีงานชุก		เป็นการแสดงนํ้าใจของทุกๆ		คน	
ทุกงาน	ต่อรุ่นพี่อาวุโส
	 คงต้องไม่ลืมว่าองค์กรเกิดขึ้น	 เติบโต	 มีความต่อเนื่อง	 ยั่งยืน	 หรือตกตํ่า	 ก็เพราะมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนคนมาทํางานให้บรรลุเป้าหมาย	คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเข้ามาสู่องค์กรอย่างต่อเนื่อง	
องค์กรที่รุ่นก่อนสร้างชื่อเสียงไว้ดีก็มีคนอยากเข้ามาอยู่ด้วย	คนรุ่นก่อนสร้างสิ่งต่างๆ	ไว้ให้	คนรุ่นนี้	
รุ่นใหม่	ได้สืบสานต่อยอดให้ดีขึ้นเรื่อยๆ	จึงจะมีความยั่งยืน
	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเราจะมีอายุครบ	60	ปี	ในอีกไม่กี ่ปีข้างหน้า		ศิษย์เก่า	
พระนั่งเกล้าสร้างอะไรมากมายให้กับโรงพยาบาล		คนรุ่นเราและรุ่นต่อไป		จึงมีหน้าที่ทําให้
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเติบโตก้าวไกลยิ่งๆ	 ขึ้นไป	 พี่ๆ	 ที่มาก่อนสร้างไว้	 เรารุ่นปัจจุบันต่างรักษา
และทําให้ดีขึ ้น			เพื ่อฝากไว้ให้คนรุ่นหน้าในอนาคต				สร้างโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าให้เป็น
ศูนย์การแพทย์ชั้นนํา	 เป็นที่พึ่งของคนนนท์และใกล้เคียง	 เป็นโรงพยาบาลในหัวใจของทุกคนที่
อยากมาอยู่กับเรา	 และเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ผู้มาใช้บริการอยากมาฝากผีฝากไข้	 จนเป็นที่
ไว้วางใจของทุกคนทุกฝ่ายตลอดไป
      
	 	 	 	 	 	 	 ขอบคุณครับ
																																					 	 	 					(นายวิรุฬห์		พรพัฒน์กุล)

                                  

 ที่สนามบินนอตเตอะดาร์มชานกรุงปารีส	
เกิดการโกลาหลกันครั้งใหญ่	 เพราะจู่ๆ	 คนที่อยู่ในสนามบิน
ได้ยินเสียงตะโกนว่า	 “อีโบล่าๆๆ”	 ทุกคนที่ได้ยินต่างวิ่งหนีกัน
กระเจิดกระเจิง	 เสียงโทรศัพท์เรียกตํารวจ	 เสียงรถพยาบาลระงม
ไปหมดทั้งบริเวณสนามบิน	 และแล้วจู่ๆ	 ก็มีคนไทยคนหนึ่งวิ่ง
เข้าไปหาหญิงไทยแล้วพูดว่า	“อีบัวหล้าซิไปไส” “อีบัวหล้า สิไป
เฮ็ดงานที่เยอรมัน”	เรื่องนี้ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง	แพร่หลายทางไลน์
และเฟซบุ๊ค	 บ่งบอกชัดเจนว่าคนไทยสามารถมีอารมณ์ขันได้ทุก
สถานการณ์
 อีโบลาปรากฏครั้งแรกเมื่อปี	 1976	 โดยเกิดการ
ระบาดพร้อมกันในใจกลางทวีปแอฟริกาที่ประเทศซูดาน	 และใน
หมู่บ้านริมแม่นํ้าอีโบลา	ประเทศคองโก	 (เดิมชื่อ	Zaire)	 เป็นเหตุ
ให้โรคนี้ชื่ออีโบลา	 แม้ว่าเวลาจะผ่านมา	 38	 ปี	 ผ่านการระบาด
หลายครั้งหลายหน	 แต่ข้อมูลแหล่งที่มาของไวรัสชนิดนี้ยังไม่เป็น
ที่ยืนยัน	 เพียงแต่เชื่อได้ว่าน่าจะแพร่มาจากค้างคาวกินผลไม้	 ใน
วงศ์	 Pteropodidae	 คล้ายๆ	 ค้างคาวแม่ไก่บ้านเรา	 จากนั้น

สารจากผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

กระจายสู่มนุษย์ที่สัมผัสเลือด	 สารคัดหลั่ง	 อวัยวะ	 ของสัตว์ป่วย	
เช่น	 ซิมแปนซี	 กอริลล่า	 ค้างคาว	 ลิง	 แอนตีโลป	 เม่น	 เชื้อไวรัส
สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ด้วยวิธีคล้ายๆ	 กัน	 ผู้ติดเชื้อกระจาย
เชื้อได้ทั้งทางเลือด	สารคัดหลั่ง	รวมทั้งนํ้านม	นํ้าอสุจิ	ผู้ป่วยชายที่
รอดชีวิตจากโรคยังสามารถติดต่อได้อีก	7	สัปดาห์	ทางนํ้าอสุจิ
 สถานการณ์ปัจจุบัน	 มีผู้ติดเชื้อ	 5,357	 ราย 
เสียชีวิต	 2,630	 ราย	 คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต	 ร้อยละ	 49	 ใน
จํานวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ที่หมดลมหายใจ	 มากกว่า	 300	
ราย	 ประมาณการจาก	 CDC	 สหรัฐอเมริกา	 คาดว่าเมื่อถึงเดือน
มกราคมปีหน้า	 จะมีผู้ติดเชื้อทั้งหมด	 550,000-1,400,000	 คน	
ถ้าประเมินจากอัตราการเสียชีวิต	 ร้อยละ	 50	 จะทําให้มีคนตาย
มากกว่าสองแสนคน	สําหรับประเทศไทย	บุคลากรทางการแพทย์
เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างยิ่ง	 เนื่องจากต้องดูแลใกล้ชิด	 และมีโอกาส
สัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ	 มาก	 เราคงต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด	
รวมทั้งเตือนตนให้อยู่ในความไม่ประมาท	 ไม่เช่นนั้นเราอาจจะขํา
ไม่ออกก็ได้

นายแพทย์พงษ์สรร		สุวรรณ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า
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พญ.กรรณิการ์        นพ.วิทยา          นพ.กิตติศักดิ์       นพ.ฐิติวัฒน์          นพ.เชษฐ์           นพ.สมพล

	 J  สวัสดีค่ะ		เพื่อนๆ				ชาวพระนั่งเกล้าทุกท่าน 

โลกย่อมหมุนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา					การพัฒนางานของ	

โรงพยาบาลก็เช่นกัน	โดยเฉพาะการพัฒนาด้านบุคลากร		ซึ่ง

ผู้อํานวยการโรงพยาบาล	นพ.วิรุฬห์  พรพัฒน์กุล ได้ให้ความ

สําคัญระดับต้นๆ	จึงจัดอบรมความรู้ในทุกด้านให้กับบุคลากร	

ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพฤติกรรมบริการ	 รวมทั้งการเพิ่ม

ศักยภาพของบุคลากร	 นับได้ว่าท่านเป็นนักพัฒนาที่เก่งจริงๆ		

J	 ในปีนี้	 โรงพยาบาลมีผู้เกษียณอายุราชการถึง	 15	 ท่าน	

ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งสิ้น	 โดยเฉพาะผู้บริหารกลุ่ม

การพยาบาล	คุณปราณี  เทียมบุญประเสริฐ	พวกเราทุกคน

ขอแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุ	ทั้ง	 	 15	 	ท่านค่ะ.....	J 

คนเก่าไปคนใหม่ก็มา			กลุ่มงานอายุรกรรม					พญ.กรรณิการ์  

นิติเจริญพงศ์ นพ.วิทยา ศิริชีพชัยยันต์  นพ.กิตติศักดิ์ ตั้งจิตตรง 

กลุ่มงานสูตินรี พญ.จุฑาสินี สัมมานันท์	 กลุ่มงานจิตเวช	

นพ.ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ	 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม	นพ.เชษฐ์ 

คล้ายอุดม	 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน	นพ.ฐกร สุวัฒนภักด ี

กลุ่มงานรังสีวิทยา	 นพ.สมพล รวมเจริญเกียรติ	 กลุ่มงาน

เภสัชกรรม	 ภญ.สุวลี เมฆาพิมานชัย ยินดีต้อนรับทุกท่าน

ค่ะ......	J	 นพ.คมกริบ  ผู้กฤตยาคามี ประธานมูลนิธิ

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ฝากขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน

การแข่งขันแรลลี่	เส้นทางพระนั่งเกล้า-กาญจนบุรี......	J	ก้อ

ขอแสดงความดีใจกับ	 ทีมหน่วยจ่ายกลาง	 ที่ได้รับรางวัลชนะ

เลิศการแข่งแรลลี่	งานนี้	คุณสมหมาย  นัยนภาเลิศ	บอกเรื่อง

เล็กๆ	มืออาชีพ	จัดครั้งหน้าขอชนะอีกจร้า.......

J	กิจกรรมครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาล			จากวันวาน	

สู่วันนี้	 57	 ปี	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 ผ่านไปด้วยดี	 ต้อง

ปรบมือให้	 ทพ.สมชัย ผลอำาไพสถิตย ์	 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ

ด้านกิจกรรมพิเศษ	 ขอบอกว่าปีนี้จัดได้เยี่ยมมากๆ	 	 ครับ......					

J	 ขอประชาสัมพันธ์	 	 บอกกล่าวว่า	 	 ขณะนี้	 	 นพ.วิกรม    

สุธีเวสารัช	 ได้มารับหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีฯ	 ดูแล

รับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์จร้า.....	J	 และขอแสดงความ

เสียใจกับ	พญ.จันทิรา  แก้วสัมฤทธิ์		ที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็น

ที่รัก	ขอดวงวิญญาณของท่านไปสู่สรวงสวรรค์เทอญ......				

J	 ระบบการจ่ายยาผู้ป่วยนอก	 ขณะนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก	

ยาได้รับเร็วขึ้น	ต้องยกความดีให้	คุณเรวัต เตียสกุล	หัวหน้า

ห้องยาผู้ป่วยนอก.......	 J	 ขอประชาสัมพันธ์	 ขณะนี้เรามี

ชมรมศิษย์เก่าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 บริหารงานโดย 

นพ.เสรี  หงส์หยก 	อดีต	ผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	ที่อยู่

กับเรานานถึง	 24	 ปี	 สนใจร่วมเป็นสมาชิก	 สมัครได้ที่	 งาน

ประชาสัมพันธ์	ชั้น1	จร้า........	J	ขอบอก	ขอบอก	ศูนย์รับ-

ส่งต่อผู้ป่วย	 ได้ย้ายไปอยู่ที่ตึก	 5	 แล้ว	 ติดต่อ	 คุณฐิติชญาน์ 

พลบุตร ได้ที่เบอร์	5311	นะคะ......	J	ก่อนจากกันในฉบับนี้

ขอฝากพระราชดํารัส	 	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	

ตอนหนึ่งว่า	“อย่าได้เป็นกังวลมากเกินไป ว่าเพื่อนร่วมงาน

จะคิดอย่างไรกับคุณ เพราะส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกเขา 

ไม่ได้คิดถึงคุณเลย”	 	 	 และขอจากลาด้วยคําว่า	 	 “สวัสดี”		

พบกันฉบับหน้านะคะ

                                                                                           

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	ป้าแคท
โฟกัสริมรั้ว



	 เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรงท่ีมีอัตรา
ป่วยตายสูง	 เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา	 (Ebolavirus)	 และ
เชื้อไวรัสมาร์บูร์ก	(Marburgvirus)	ดังรูป

 สถานการณ์ทั่วโลก	 	 การระบาดของโรคพบการ
ระบาดครั้งแรกในปี	พ.ศ.2519	ที่จังหวัดแห่งหนึ่งในซูดาน	
(	ปัจจุบันเป็นประเทศคองโก	)			ตรวจพบเชื้อครั้งแรกใน	
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากการชําแหละลิงชิมแปนซี	ที่ไอเวอรี่โค้ด	
ปี	พ.ศ.2547
 สถานการณ์โรคในประเทศไทย					โรคติดเชื้อไวรัส	
อีโบลา-มาร์บูร์ก		เป็นกลุ่มโรคไข้แล้วมีเลือดออกชนิดหนึ่ง
อัตราการแพร่ระบาดสูงและเร็ว	 (50-90%)	 ในประเทศไทย 
ยังไม่มีข้อมูลการป่วยด้วยโรคนี้	 และโรคนี้ยังไม่อยู่ใน
ระบบเฝ้าระวัง	อย่างไรก็ดี	การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ก็อาจเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เชื้ออาจมาจากพื้นที่
ระบาดของโรคเข้ามาในประเทศได้	 ดังนั้นอาจต้องให้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษสําหรับกลุ่มประชากรบางกลุ่ม
อาการของโรค	 	 ไข้สูงทันทีทันใด	 อ่อนเพลีย	 ปวดกล้าม
เนื้อ	 และปวดศีรษะมาก	 ตามด้วยอาการเจ็บคอ	 อาเจียน	
ท้องเสีย	 และมีผื่นนูนแดงตามตัว	 (maculopapular	 rash) 
ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิต	 อาการเลือด
ออกง่ายมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทําลาย	 ไตวาย	อาการ
ทางระบบประสาทส่วนกลางและช็อก	 โดยอวัยวะหลาย
ระบบเสื่อมหน้าที่
ระยะฟักตัว		ประมาณ	2-21	วัน

การวินิจฉัย		ในตัวอย่างเลือด	นํ้าเหลือง	หรือจากอวัยวะ	
มักจะเป็นการตรวจผสมผสานระหว่างการตรวจหา
แอนติเจน	หรือ	RNA	ร่วมกับหาแอนติบอดี	lgM	หรือ	lgG
การรักษา		ไม่มีการรักษาจําเพาะ	ในรายที่มีอาการรุนแรง
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด	และให้สารนํ้าอย่างเพียงพอ
การติดเชื้อไวรัสอีโบลาของคน	เกิดขึ้นจากสาเหตุ

1.	 ในทวีปแอฟริกา	 เกิดขณะจัดการหรือชําแหละสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตายในป่าที่มีฝนตกชุก

2.	 สําหรับไวรัสอีโบลา	 สายพันธุ์เรสตัน	 จะพบการ
ติดต่อสู่คน	 จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือดหรือ
เครื่องในของลิง	 cynomolgus	 ที่ติดเชื้อ	 และยัง
ไม่พบรายงานจากการติดเชื้อผ่านทางละอองฝอยที่
ลอยในอากาศ	การติดต่อจากคนสู่คน	 เกิดจากการ
สัมผัสโดยตรงกับเลือดที่ติดเชื้อ	สารคัดหลั่ง	อวัยวะ	
หรือนํ้าอสุจิ	 นอกจากนี้การติดเชื้อในโรงพยาบาลก็
พบได้บ่อยผ่านทางเข็มและหลอดฉีดยาที่ปนเปื้อน
เชื้อ

มาตรการป้องกันโรค	 	 ยังไม่มีวัคซีนหรือการรักษาแบบ
เฉพาะเจาะจงทั้งไวรัสอีโบลาและมาร์บูร์ก	 ควรป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์หลังการเจ็บป่วยเป็นเวลา	3	เดือน	หรือ
จนกระทั่งตรวจไม่พบไวรัสในนํ้าอสุจิ
การควบคุมการระบาด	 	 แยกผู้ป่วยสงสัยออกจากผู้ป่วย
อื่นๆ	และเฝ้าระวังผู้สัมผัสใกล้ชิด	ใช้มาตรการป้องกันการ
ติดเชื้อในสถานพยาบาลอย่างเข้มงวด	 รวมถึงดําเนินการ
ให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก 

        
							ขอขอบคุณ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

Happy  Healthy

โดย		:	ยินดี		โพธิวร



การเตรียมความพร้อม
	 สวัสดีค่ะทุกท่าน	 ฉบับนี้เป็นฉบับที่	 13	 ที่เรา
ติดตามกันมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง	 มีเรื่องมากมาย		
เกี่ยวกับเด็กๆ	 ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งส่วนมาก
จะมาปรึกษาในเรื่องต่างๆ	 ในช่วงระยะนี้มีผู้ปกครอง
มาปรึกษาเรื่องลูกมากขึ้น	 ที่ดูจะมากเป็นเรื่องการเรียน	
คุณครูให้มาปรึกษาค่ะคุณหมอ	 ว่าลูกเรียนไม่ดี	 ไม่ทันเพื่อน 
ไม่มีสมาธิ	 คุยเก่ง	 หรือแม้แต่เรื่องพฤติกรรม	ที่เริ่มรุนแรง	
ก้าวร้าว	 ดื้อ	 เถียง	 ไม่รับผิดชอบ	 ไม่ทําการบ้าน	 เล่นอย่างเดียว 
หรืออาจมีเรื่องหยิบของเพื่อน	ลักขโมยก็มี	ปัญหาแตกต่าง
กันไป	แต่พอลูกที่เริ่มโตเป็นวัยรุ่น	คุณพ่อคุณแม่มากันเอง	
ซึ่งเด็กมักไม่มาพบหมอในครั้งแรก	 (เรื่องปกตินะคะ) ปัญหา
ในเด็กโตที่พ่อแม่มาปรึกษา เช่น เรื่องความรับผิดชอบ 
โดดเรียน มีเรื่องทะเลาะวิวาท การใช้สารเสพติด 
เรื่องแฟน
 การจะมาตรวจหรือพบแพทย์นั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะ
แต่สิ่งที่ลําบากดูจะเป็นเรื่องตามหัวข้อ	 “การเตรียม
ความพร้อม”	 ใช่ค่ะ	 เรื่องนี้ดูจะตั้งท่ากันนาน	 หมอคิดว่า
เป็นที่พบบ่อยๆ	 ว่า	 พ่อแม่จะพาลูกหรือพาตัวเองมาพบ
จิตแพทย์เด็กอย่างไร	 จะบอกลูกอย่างไร	 พบหมออะไร	
ลูกมีอาการอย่างไร	 ลูกไม่มีไข้แข็งแรง	 แล้วจะเริ่มพูดกับ
ลูกด้วยปัญหาอะไร	 นอกจากบอกลูกแล้ว	 การบอกคนใน
ครอบครัวก็ดูจะลําบากไม่แพ้กัน	 	ญาติๆ	 	จะคิดอย่างไร	
เขาจะเข้าใจหรือไม่				ตรงนี้หมอเชื่อว่าแต่ละครอบครัว	
ใช้เวลาตรงนี้พอสมควรค่ะ
	 แต่สุดท้ายหมอเชื่อว่า	 การเริ่มจากตัวเราจะ
เป็นการดีที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ก็ตาม	
การมาพบแพทย์ควรเริ่มทําความเข้าใจในเบ้ืองต้นที่ว่า	
เป็นการมาพูดคุย	 ปรึกษาพฤติกรรมต่างๆ	 เป็นเรื่องที่เกิด
ขึ้นได้ตามวัยของลูก	 หรืออาการที่เกิดขึ้นเป็นจากพื้นฐาน
อารมณ์ของลูกที่มีมาแต่เกิด	 ซึ่งครอบครัวจัดการดูแล
เบื้องต้นมาเป็นระยะแต่ไม่ดีขึ้น	จึงสามารถมาปรึกษาเพื่อ
หาวิธีในการดูแล				ปรับพฤติกรรม				หรือหาแนวทาง	
ช่วยเหลือว่า	 ถ้าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้จะจัดการดูแล
อย่างไร	 สมัยนี้การมาปรึกษาจิตแพทย์เด็กเป็นเรื่องนิยม
และทันสมัย	เด็กมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันได้

	 นอกจากการเข้าใจแล้ว	 วิธีการบอกลูกหรือคนใน
ครอบครัวนั้นสําคัญมาก	การบอกในช่วงแรกถ้าบอกว่าพบ
จิตแพทย์	 ส่วนมากเลยนะคะจะตกใจและนึกถึงแต่เรื่องว่า	
หมอรักษาอาการโรคจิต	รักษาอาการบ้า	ลูกหลานเราไม่เป็น	
อาการลูกหลานเราไม่หนักถึงขั้นนั้น	ไม่ต้องไปพบหรอก	ก็
จบกันไป	การพามาพบจิตแพทย์จึงยกเลิก	หมอขอแนะนํา
นะคะว่า			การพูดในช่วงต้นอาจพูดในแง่ที่ว่า				พามาหา
หมอปรึกษาเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นปัญหา	 เช่น	 มาปรึกษาหมอ
เรื่องการเรียน	เรื่องสมาธิสั้น	แล้วจึงแนะนําว่า	 เขาเรียกสั้นๆ	
ว่า	จิตแพทย์เด็ก	และควรเน้นบ้างนะคะว่า	ลูกหลานเราไม่ได้
บ้าหรือมีอาการทางจิต	 เห็นไหมคะ	 การพูดแบบนี้จะทําให้
คนฟังไม่ตกใจ	เข้าใจอะไรๆ	ดีขึ้น	ส่วนลูกหรือเด็กๆ	ความ
เข้าใจในคําว่า	จิตแพทย์หรือแพทย์หรือหมอฉีดยา	เด็กจะ
กลัวค่ะ	พูดคุยธรรมดาค่ะว่า	เช่น	พ่อแม่พามาพบคุณหมอ	
คุณหมอจะพูดคุยกับหนู	สอนหนูว่าทําอย่างไรหนูจะเรียน
เก่งมากขึ้นกว่านี้อีก	 สอนหนูว่าทําอย่างไรจึงจะไม่ฉี่รด
ที่นอน	 หมอจะแนะนําพ่อแม่ได้ว่าจะฝึกสมาธิลูกอย่างไร	
เป็นต้น	 เป็นกําลังใจให้ทุกครอบครัวนะคะ	 ในการเตรียม
ความพร้อมในการมาพบหมอ	แล้วเจอกันค่ะ

ถ้าท่านใดมีคําถามส่งมาได้ค่ะที่	
wituravanit@gmail.com	

มีอะไรเขียนมาคุยได้เสมอ	ยินดีค่ะ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	พญ.สุธิรา		ริ้วเหลือง

สุขภาพจิต



มารู้จัก
การเสริมสร้าง
พลังอำานาจ

กันเถอะ

 การเสริมสร้างพลังอำานาจ				ภาษาอังกฤษใช้
คําว่า		Empowerment  	เป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคคลโดย	
ผู้บังคับบัญชาถ่ายโอนอํานาจ	 ให้อิสระในการตัดสินใจ	 และจัดหา
ทรัพยากรในการปฏิบัติงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา	 รวมถึงการ
จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน	 และส่งเสริมให้บุคคลเกิด
ความสามารถในการทํางานและแก้ปัญหาต่างๆ	 ได้บรรลุผลสําเร็จ
ของตนเอง	
	 กลุ่มและองค์กรหรือหน่วยงาน	 การจะทําให้งานบรรลุ
ผลสําเร็จนั้นมีปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเสริมสร้างพลังอํานาจคือ	
ระบบโครงสร้างองค์กร	วัฒนธรรมขององค์กร	ผู้บริหาร	บุคลากร
ในองค์กร	ความไว้วางใจ		สัมพันธภาพ	และลักษณะงานการเสริม
สร้างพลังอํานาจ	 เป็นการแบ่งปันอํานาจระหว่างผู้บริหาร	 เพื่อน
ร่วมงาน	 และผู้ใต้บังคับบัญชา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนมี
ความสามารถที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของงานหรือขององค์กร	 และ
เสริมสร้างให้กับผู้อื่น					เพื่อให้เขามีความสามารถที่จะไปถึงจุด	
มุ่งหมายเช่นกัน	 ในด้านการพยาบาล	 ได้มีนักวิชาการนําเอา
แนวคิดการเสริมสร้างพลังอํานาจมาใช้ในลักษณะของการพัฒนา
พลังอํานาจของผู้ป่วยในการดูแลตนเองและผู้อื่น	 โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง	 ซึ่งทําให้ครอบครัว	 ชุมชน	 เข้มแข็ง	 สามารถ
ดูแลตนเองได้	 ดังนั้นในปัจจุบัน	 การเสริมสร้างพลังอํานาจจึงเป็น
กลยุทธ์ที่สําคัญที่นํามาประยุกต์ใช้	 	 เป็นกิจกรรมสอดแทรกใน	
การพัฒนา	ทั้งระดับบุคคล		ครอบครัว		กลุ่มองค์กร		และชุมชน	
การเสริมสร้างพลังอํานาจในงานแก่บุคลากรพยาบาล	ถือเป็นกลยุทธ์
การบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความสําคัญ	 เพราะบุคลากรพยาบาล
มีเป็นจํานวนมาก	กระจายอยู่ในชุมชนในทุก		รพ.สต.			ถ้าจะเปรียบเทียบ
ชาวนาเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของชาติ	 สําหรับพยาบาลก็เป็น
เหมือนกระดูกสันหลังการส่งเสริมสุขภาพของประเทศเช่นกัน		
	 การเสริมสร้างพลังอํานาจมีความสําคัญกับบุคคลทั้ง
ระดับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารงานในองค์กร	 ในระดับผู้ปฏิบัติงาน 
พยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและในชุมชน	 จะนํากลยุทธ์
ต่างๆ	 ไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร	 การทํางาน
ที่ให้การพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง	 ซึ่งต้องปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันตลอด	 24	 ชั่วโมง	 งานดังกล่าวเป็นงานที่ก่อให้เกิด
ความเครียดสูง	 เนื่องจากเป็นงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบชีวิตผู้อื่น	
การเสริมสร้างพลังอํานาจบุคคลระดับผู้ปฏิบัติงาน	 คือ	 การที่ให้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับโอกาส	 ในการแสดงความคิดเห็นและตัดสิน
ใจร่วมกับผู้บริหาร	 ในการดําเนินงานขององค์กร	 ซึ่งอาจจะเป็น

หอผู้ป่วย	 แผนก	 หรือ	 ฝ่ายการพยาบาลตามความเหมาะสมแก่
ระดับของผู้ปฏิบัติการนั้นๆ	 เช่น	 ถ้าเป็นพยาบาลประจําการใน
หอผู้ป่วย	 ก็ควรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการหอ
ผู้ป่วย	 แต่ถ้าเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยก็ควรมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการแผนก	 เช่น	แผนกอายุรกรรม	หรือ	แผนกกุมารเวชศาสตร์	
เป็นต้น	ถ้าเป็นหัวหน้าแผนกก็ควรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ฝ่ายการพยาบาล	 นอกจากนี้ยังมีงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 การ
พัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล	 เพื่อนําไปสู่การรับรองคุณภาพ	
โรงพยาบาล	 จะเห็นได้ว่างานของพยาบาลมีจํานวนมากขึ้น	 ในขณะ 
ที่ผู้ปฏิบัติงานมีเท่าเดิมหรือลดลง	 ทําให้พยาบาลเกิดความเบื่อ
หน่ายในงาน	 อย่างไรก็ตาม	 การปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบ	 แต่
ขาดอํานาจในการตัดสินใจขณะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของตน	 ทําให้พยาบาลขาดความมั่นใจ	 ขาดกําลังใจในการทํางาน	
และรู้สึกว่าตนเองด้อยค่า
	 ดังนั้น	การเสริมสร้างพลังอํานาจจึงเป็นเหมือนแรงจูงใจ
ที่จะทําให้พยาบาลปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ	 และพึงพอใจในงาน	
โดยการที่พยาบาลได้รับการสนับสนุน	 ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ได้รับ
ทรัพยากร	และได้รับโอกาส	หรือให้การเสริมสร้างพลังอํานาจด้าน
จิตใจ	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าขององค์กร	 และมี
ความรับผิดชอบต่อองค์กร	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุง	 และ
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรใน
ที่สุด	 นอกจากนี้การเสริมสร้างพลังอํานาจแก่พยาบาล	 ก็เพื่อให้
พยาบาลเหล่านั้นไปเสริมสร้างพลังอํานาจแก่ผู้อื่นได้	 แต่ถ้าตนเอง
ยังอยู่ในความรู้สึกไร้อํานาจ	 (Powerlessness)	 พยาบาลจะไม่มี
พลังอํานาจที่จะช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้	 หากได้รับการเสริม
สร้างพลังอํานาจในงานจากองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	
จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของพยาบาลให้มั่นใจในการทํางานของ
ตนมากขึ้น	 ซึ่งเป็นผลสะท้อนโดยตรงถึงความสามารถทางการ
พยาบาลที่จะนําไปสู่คุณภาพงานพยาบาลและความสําเร็จของ

องค์กร				

เอกสารอ้างอิง:	
สุณี	สุวรรณพสุ	และอารีย์วรรณ	อ่วมตานี.(2547)	
ผลของการเสริมสร้างพลังอํานาจในงานต่อความสามารถในการ
บริหารงานของพยาบาลหัวหน้าเวร.	
วารสารพยาบาลทหารบก.5(2):49-57.	
อารีย์วรรณ	อ่วมตานี.	 (2552)	การเสริมสร้างพลังอํานาจในระบบ
บริการพยาบาล.คณะพยาบาลศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ชุมชนนนท์

โดย			:	ยุพา		(คนชุมชน)



คนเดินดินกินข้าวแกง

 ของดีที่มีอยู่ในจังหวัดนนทบุรี	 นอกเหนือ
จากวัดวาอารามแล้ว	 คงเป็นเรื่องอาหารการกิน	
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นมหาอํานาจในการผลิต
อาหารและเป็นครัวโลก	 จึงพบเห็นคนไทยบริโภค
อาหารได้ตลอดทั้งวัน	 หรือ	 24	 ชั่วโมง	 และร้าน

อาหารที่มีมากมายตั้งแต่ระดับร้านข้างทางราคาประหยัด	
ไปจนถึงภัตตาคารสุดหรู	ราคาแพงลิบ
	 ผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 มักมาขอคํา
แนะนําเรื่องร้านอาหารอร่อยใกล้ๆ	โรงพยาบาล	ผู้เขียนเป็นนักชิม
ที่ชอบเสาะแสวงหาอาหารอร่อย	 ระดับคนเดินดินกินข้าวแกง	 แต่
ต้องอร่อย	สะอาด	มีคุณค่าทางโภชนาการ	และที่สําคัญคือ	ราคา
ที่เป็นธรรม	ไม่แพงจนเกินไป
 ขอประเดิมร้านแรกเป็นภัตตาคารอาหารจีน				แวร์ซาย 
ตั้งอยู่ใกล้ทางเข้าวัดน้อยนอก	 เชิงสะพานพระนั่งเกล้า	 ทางไป
สนามบินนํ้า		ร้านนี้เป็นสาขา		2			ด้วยประสบการณ์กว่า			30		ปี	
ช่ือเสียงของภัตตาคารแห่งน้ีถือว่าโด่งดังไปถึงกรุงเทพฯ	 เลยทีเดียว	
ผู้มีชื่อเสียงหลายท่านเคยแวะไปชิมและบอกต่อๆ	 กันมา	 จนถึง
ปัจจุบัน	 มีทั้งอาหารไทย	 จีน	 ให้ได้ลิ้มลอง	 อาหารแนะนํา	 เป็ดปักกิ่ง 
หมูหัน	 หูฉลาม	 ปลากะพงสองกษัตริย์	 ปูผัดผงกระหรี่	 	 	 เปิดให้
บริการทุกวัน		ตั้งแต่เวลา	11.00-22.00	น.		เหมาะสําหรับทุกคน	
ในครอบครัวหรือจัดเลี้ยงงานต่างๆ	
	 ร้านต่อมา	 เดินทางต่อไปตามถนนสนามบินนํ้า	 เลย
กระทรวงพาณิชย์ไปเล็กน้อยจะเห็นซุ้มประตูทางเข้าวัดตําหนักใต้
อยู ่ตรงหัวมุมโค้งสนามบินนํ้าพอดี						ให้เลี ้ยวซ้ายเข้าประตู
วัดตําหนักใต้แล้วตรงไปไม่ถึง		50			เมตร				ด้านขวามือจะเห็น	
ร้านข้าวขาหม	ู ที่มีชื่อเสียงมานานตั้งแต่รุ่นเตี่ย	 ดําเนินกิจการ
ขายข้าวขาหมู	 รสชาติอร่อย	 เนื้อนุ่ม	 ไม่มัน	 เปิดขายตั้งแต่เช้าถึง
ช่วงบ่าย	 หรือจนกว่าจะหมด	 หากหาร้านไม่เจอสอบถามชาวบ้าน
บริเวณนั้นได้
	 สําหรับผู้ท่ีช่ืนชอบอาหารรสชาติแบบไทยๆ	หรือพ้ืนบ้าน	

เลยกระทรวงพาณิชย์สนามบินนํ้า	 ตรงมาเรื่อยๆ	 เลี้ยวโค้งมาตาม
ถนนสนามบินนํ้า	 เลยตลาดจิตรวรรณ	 (เดิมชื่อตลาดจิตเทวัญ)	
ประมาณ	 200	 เมตร	 สังเกตทางซ้ายมือจะเจอซุ้มประตูทางเข้า
วัดชมภูเวก	 	 (ไม่ต้องเลี้ยวเข้าไป)	 ให้เลยตรงไปอีกประมาณ	 100	
เมตร	 จะพบกับ	 ร้านอาหารแหลมทอง	 บรรยากาศในร้านเป็น
แบบสวนอาหาร	 ร่มรื่นด้วยต้นไม้	 ร้านนี้เปิดให้บริการมานับสิบปี	
อาหารรสชาติไทยๆ	อาหารป่า	อาหารอิสาน	รสชาติถูกปาก	ราคา
กันเอง	 เพราะใช้บริเวณบ้านเป็นร้านอาหาร	 จอดรถได้	 7-8	 คัน	
อาหารขึ้นชื่อ	 คือ	 ปลาดุกผัดพริกขิง	 แกงคั่วหอยขม	 แกงส้มชะอมทอด 
รสชาติถึงใจ	 ผัดฉ่าปลาบึก	 รสเข้มข้น	 ผัดผักบุ้งไฟแดงหมูกรอบ	
กบ/นกทอดกระเทียมพริกไทย				ยําปลาดุกฟู				ยํากระเพรา	
ไข่เยี่ยวม้า	 ฯลฯ	 เปิดร้านตั้งแต่	 10.00-22.00	 น.	 ทุกวันจันทร์-
เสาร์	หยุดทุกวันอาทิตย์
	 จากร้านอาหารที่กล่าวมา	 ผู้เขียนขอแนะนําด้วยใจจริง	
รับรองจะติดใจและกลับมาแวะเวียนอีกบ่อยๆ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย		:		สํานอง

ของดีเมืองนนท์



เส
	 ถ้าพูดถึงคําว่า	 “เสนียด”	 หลายคนคงนึกถึงความหมายในแง่ลบ	 “ความ
อัปมงคล”	แต่นอกเหนือจากความหมายดังกล่าวแล้ว	มันยังมีอีก	๒	ความหมาย	คือ
เป็นชื่อเรียกหวีที่มีซี่ละเอียดทั้ง	๒	ข้าง	(หวีเสนียด)	และ	เป็นชื่อเรียกต้นไม้ชนิดหนึ่ง
ครับ	 “ต้นเสนียด”	 ชื่อนี้หลายๆ	 คนได้ยินแล้วคงต้องขอไกลห่างกันแน่ๆ	 แต่ชื่อไม่ดี
ก็ไม่ได้แปลว่าพืชชนิดนี้ไม่ดีนะครับ	 หากเราพูดกันในเรื่องประโยชน์ทางยา	 พืชชนิด
นี้ก็มีไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว	 ซึ่งก็มีใช้กันมาช้านานโดยเฉพาะประเทศในทวีปเอเซีย	 ไม่
ว่าจะเป็นอินเดีย	ศรีลังกา	จีน	เมียนมาร์	ลาว	มาเลเซีย	และอินโดนีเซียครับ	สําหรับ
ในประเทศไทยเองก็พบรายงานว่ามีใช้ในทางการแพทย์แผนโบราณมานานในสูตร
ตํารับยา	เช่น	ตําราพระโอสถพระนารายณ์	ขนานยา	๖๘	นํ้ามันมหาปะไลยกัลป์	(ใช้
ทาแก้อัณฑพฤกและกล่อนลม	ที่ทําให้มือเท้าตายง่อยเปลี้ย)	ตํารับยาเขียว	(ดับความ
ร้อนของเลือดที่เป็นพิษ)	ตํารับยาแก้ไอผสมมะขามป้อมสูตรยานํ้าผลิตในโรงพยาบาล	
ตามประกาศบัญชียาจากสมุนไพร	พ.ศ.๒๕๕๔	(บรรเทาอาการไอ	ขับเสมหะ)	เป็นต้น
 เสนียด	มีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า	Adhatoda	vasica	(L.)	Nees	ชื่อเรียกอื่นๆ
มีอีกหลายชื่อ	เช่น		กระเหนียด	(ใต้)	กุลาขาว	บัวลาขาว	บัวฮาขาว	(เหนือ)	โบราขาว	
(เชียงใหม่)	โมรา	เสนียดโมรา	(กลาง)	หูรา	(นครพนม)	หูหา	(เลย)	หรือบางที่อาจเติม
เสียงนําเรียกเป็น	ต้นปัดเสนียด	เพื่อเพิ่มเสน่ห์และความหมายที่ดีให้กับสมุนไพรต้นนี้
ครับ	พืชชนิดนี้เป็นไม้พุ่ม	สูง	๑.๔-๒.๕	เมตร	ใบเดี่ยวค่อนข้างใหญ่	เรียงตรงข้าม	ใบ
รูปไข่หรือรูปแหลมหัวแหลมท้ายยาวเรียว	มีขนอ่อน	ขอบใบเรียบ	ใบกว้าง	๔-๗	ซ.ม.	
ยาว	 ๘-๑๕	 ซ.ม.	 ดอกออกที่ปลายกิ่งเป็นช่อรวมกันเป็นแท่ง	 ใบประดับมีสีเขียวหุ้ม	
ดอกย่อยเรียงซ้อนเป็นชั้นๆ	กลีบดอกสีขาวแยกเป็น	๒	ปาก	ปากบนแบ่งเป็น	๒	แฉก	
ปากล่าง	แบ่งเป็น	๓	แฉก	สีขาวประม่วง	ผล	เป็นผลแห้งแตกได้
ประโยชน์ทางยาไทย	 ใช้รากปรุงเป็นยาบํารุงปอด	 ทําให้การหายใจดีขึ้น	 รักษา
วัณโรค	ขับเสมหะ	แก้ไข้	ขับพยาธิ	ส่วนใบใช้ห้ามเลือด	บํารุงโลหิต	ต้มอาบหลังหญิง
คลอดบุตร	แก้ประจําเดือนมาไม่ปรกติ	 	แก้ปวดข้อ	บํารุงนํ้าดี	แก้โรคหอบหืด	แก้ไอ	
และขับเสมหะครับ	

	 ในปัจจุบันพบว่าองค์ประกอบทางเคมีที่สําคัญในต้นเสนียดคือสารกลุ่ม
อัลคาลอยด์วาสิซีน	 และวาสิซิโนน	 การนําพืชชนิดนี้มาบริโภคเพื่อประโยชน์ทางยา
ปัจจุบันยังไม่มีรายงานถึงความเป็นพิษ	 แต่ยังห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์	 และด้วยเหตุที่
สารกลุ่มดังกล่าวมีความระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร	ฉะนั้นหากกินเกินขนาด
อาจส่งผลทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน	 และท้องเดินได้	 นอกจากนั้นสารสกัดที่ได้
จากต้นเสนียดเมื่อนําไปตรวจสอบทั้งในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลองพบว่า
มีฤทธิ์ขยายหลอดลม	 ละลายเสมหะ	 แก้แพ้	 ลดการอักเสบ	 และรักษาอาการโรคหืด
หอบได้ครับ	 ซึ่งจากการที่เรารู้ถึงองค์ประกอบทางเคมีหลักและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาที่
ชัดเจนนี่เอง	สิ่งนี้จึงถูกนํามาต่อยอดพัฒนาผลิตยาละลายเสมหะแผนปัจจุบัน	 โดยยา
สามัญบรอมเฮกซีนไฮโคคลอไรด์	(Bromhexine	HCl)	ที่ขายในท้องตลาดด้วยชื่อการ
ค้าต่างๆ	 กันมากว่า	 ๕๐	ปี	 นี่ล่ะครับเป็นผลพวงของการสังเคราะห์สารบรอมเฮกซีน
ไฮโคคลอไรด์	ขึ้นมาโดยเลียนแบบสูตรโครงสร้างทางเคมีของสารวาสิซีนในต้นเสนียด	
แถมสารสังเคราะห์ที่ได้ในแง่ความระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารยังน้อยกว่าอีก
ด้วยครับ

สมุนไพรชื่อนี้ใครๆ ก็ไม่เอาจริงหรือ? 
นียด 

1.  ต้นเสนียดในธรรมชาติ

2.  ลักษณะใบและช่อดอกต้นเสนียด

3.   ใบประดับและกลีบดอกต้นเสนียด 

4.   สูตรเคมีวาสิซีน 5.  สูตรเคมีบรอมเฮกซีน

6.  หวีเสนียด

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร

โดย		:	ภ.ก.	เรวัต		เตียสกุล



ข่าวบริการ :	 ทราบว่าย้ายที่ทําการห้องฉีดยา-ทําแผล	

จากเดิม	 ข้างห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ	 	 ไปยัง	

ตึกอุบัติเหตุชั้น		1		ใกล้ห้องฉุกเฉิน		โดยได้มีพิธีเปิด	ตั้งแต่	

วันที่			2		มกราคม	2557			ทีมงานมีความรู้สึกต่อการย้าย

มาอย่างไร

ทีมฉีดยา-ทำาแผล :	 เป็นธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง	

ตอนแรกไม่ต้องการย้าย	 	 คิดว่าพื้นที่ใช้สอยลดลง	 (จาก	

52		ตรม.		เหลือ		45		ตรม.)				และคุ้นชินกับการทํางาน	

ที่เดิมจนอยู่ตัวแล้ว	 ต่อมาผู้บริหารได้ชี้แจงประโยชน์ของ

การย้ายคือ	 เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยอย่าง

รวดเร็วกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังฉีดยา	 	 และเพื่อลด

ความแออัดบริเวณห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ	

ก็รู้สึกเห็นด้วยและยอมรับ	 พิธีเปิดมีผู้มาให้กําลังใจ

มากมาย	รู้สึกอบอุ่นค่ะ

ข่าวบริการ :	ลักษณะงานมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ทีมฉีดยา-ทำาแผล : มีการเปลี่ยนแปลง	ได้แก่

	 1.	 มีการขยายเวลาบริการ	 เพิ่มขึ้น	 คือ	 จากเดิม

ให้บริการ	 08.00-16.00	 น.	 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ		

ขยายเป็น		08.00	–	20.00	น.	ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

	 2.	 เนื่องจาก	หน่วยงาน	buffer	zone	 เดิม	ปิด

บริการงานให้ยา	 IV	 drip	 โอนให้ห้องฉุกเฉิน	 แต่ห้อง

โดย		อรทัย

ฉุกเฉินมีภาระงานมาก	ผู้บริหารจึงให้ช่วยบริการในส่วนนี้

ด้วย	 ในเวลาราชการที่ผ่านมา	 ได้ให้บริการให้ยา	 IV	drip	

ประมาณร้อยกว่ารายต่อเดือน	มาอย่างต่อเนื่อง

		 3.		นอกนั้นยังคงเดิม	คือ

k	ให้บริการ	 ฉีดยา	 ตามแผนการรักษาของ

แพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 กรณีที่นํายาจาก 

โรงพยาบาลอื่นมาฉีด	 ต้องผ่านการอนุญาต

จากแพทย์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก่อน	

(	 กรณี	 High	 Alert	 Drug	 รับบริการที่ห้อง

ฉุกเฉิน	)

k	ให้บริการ	 ทําแผล	 ทําหัตถการต่างๆ	 ตาม

แผนการรักษาของแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

  

ข่าวบริการ :	 เปิดบริการมา	 6	 เดือนแล้ว	 รู้สึกอย่างไร

ทีมฉีดยา-ทำาแผล :	รู้สึกดีขึ้นมาก	เนื่องจากสถานที่สว่าง	

สะอาด	 สะดวก	 เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานมากกว่าเดิม	

ทีมงานทุกคนมีความสุขกับการทํางาน	

ข่าวบริการ :		สิ่งที่เป็นโอกาสพัฒนา

ทีมฉีดยา-ทำาแผล :	 ด้านอุปกรณ์	 สถานที่	 ทางผู้บริหาร

จะเพิ่มโคมไฟสําหรับทําหัตถการ	 และที่พักรับประทาน

อาหารเจ้าหน้าที่เพิ่มให้	เป็นต้นค่ะ

หมายเหตุ	:	หมายเลขโทรศัพท์		02-528-4567		ต่อ	2111

เจาะใจ ทีมฉีดยา-ทำาแผล โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

บริการน่ารู้



บันทึกความทรงจำา ด้วยความรักและความผูกพัน จากเราและเรา

ทีมงานห้องสมุด/วารสารวิชาการฯ/สารสัมพันธ์ฯ

PATTAYA TOGETHER

	 ช่วงตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว	 จนถึงกลางปีนี้	 เหตุการณ์บ้าน

เมืองไม่สงบ	 เลยไม่ค่อยได้ไปเที่ยวที่ไหน	 แต่อยากเอาเรื่องราวที่

ประทับใจ	จากทีมงานห้องสมุด/วารสารวิชาการ/สารสัมพันธ์		ได้

พาไป	meeting	กันแบบชิม	ชิล	กินอิ่มจังตังค์อยู่ครบ	มาเล่าสู่กัน

ฟัง	 เช้าวันที่	 31	สิงหาคม	2556	 เวลา	06.30	น.	พร้อมกันที่เสา

ธงหน้าโรงพยาบาล	 รถตู้	 2	 คัน	 มุ่งหน้าอําเภอบางละมุง	 จังหวัด

ชลบุรี	 แวะไหว้พระขอพรเอาฤกษ์เอาชัย	 ทีว่ัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร	 มีพื้นที่	 366	 ไร่	 กําลังสร้างอาคารสถาปัตยกรรม

แบบพุทธคายาคาดว่าถ้าเสร็จคงจะสวยมาก				เดินทางต่อไป	

ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค พัทยา	 เป็นอาณาจักรทั้งผลิตและจําหน่าย

องุ่นสด	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากองุ่น	 ชมความงามและภูมิทัศน์ที่

สวยงาม	แปลงดอกไม้	ไร่องุ่น	ตัดกันกับสีส้มของตัวอาคาร	ฉากหลัง

เป็นภูเขาเขียวท้องฟ้าสีคราม	 ถ่ายรูปกันจนเมื่อย	 มาถึงอําเภอ

บางละมุง	 ต้องไปกินอาหารทะเลริมหาดบางละมุง	 ซึ่งมีให้เลือก

กันหลายร้าน	 ที่คณะติดต่อจองได้	 “ร้านริมหาด	 ซีฟูดส์”	 รสชาติ

อร่อยใช้ได้พร้อมบรรยากาศบ้านไม้ริมทะเล	 13.30	 น.	 ขอไปเดิน

ย่อยอาหารแบบสบาย		สบาย		สไตล์เมืองนอก			มิโมซ่า    พัทยา 

(Mimosa	Pattaya)	จําลองมาจาก	Colmar	หมู่บ้านในเมือง	

Alsace	ของฝรั่งเศส	เป็นเมืองเก่าเล็กๆ	สีสันสวยงาม	ชมกันเพลินตา  

สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก		โรงแรมบาศญ่า	บีช		พัทยากลาง	

ติดริมหาดมีถนนกั้น	 เราพักผ่อนกันตามอัธยาศัย	 หน้าบ้านพัก

บังกะโลมีสระนํ้าวนให้ว่ายเล่นพอจ๊อบแจ็บ	 คลายเครียดได้

เหมือนกัน	 ไฮไลท์สําหรับวันนี้อาหารเย็นบนตึกลอยฟ้า	 Pattaya 

Park Tower	 รับประทานบุฟเฟ่ต์บนวิวสูง	 ยามคํ่าคืนมองเห็น

ทัศนียภาพระยะไกลจากหลายๆ	 มุมในพัทยา	 บรรยากาศดีสุดๆ	

อ้อ	!	มีโดดหอประลองความกล้าด้วยนะครับ	หมอเอ้ยคนเก่งหนึ่ง

เดียวเท่านั้นที่ไปโดด	 สุดยอด	 กลับมารับประทานอาหารบางท่าน

ยังรู้สึกเรี่ยวแรงยังเหลือเยอะ	 เลยจับกลุ่มกันโบกรถสองแถวไป

เดินเล่น	Street	walk	ยามราตรีเมืองพัทยา	บอกไม่ถูกเลยฝรั่งทั้ง

นั้นขอกลับไปนอนดีกว่า	

	 ต่ืนกันตามสบาย	สายบ้าง	เช้าบ้างไม่ว่ากัน	มารวมพลกัน

ท่ีหน้าบ้านพักบังกะโล		มอบของท่ีระลึกให้พ่ีอรพรรณ		บรรณรักษ์

ของเราที่จะเกษียณปีนี้			ด้วยความรัก			ความทรงจํา				ที่ดีต่อกัน	

ขอให้พี่มีความสุขหลังเกษียณ	แต่ถ้าเหงาก็มาช่วยงานโรงพยาบาล

ก็ได้นะครับ	 กินอาหารเช้าโรงแรมเสร็จ	 เดินทางออกมาไม่ไกลนัก

ก็ถึง	 อาร์ต อิน พาราไดซ์ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม	 3	 มิติ	 เรา

โพสท่าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพวาดนั้น	เสมือนจริงมากๆ	ด้วย

เทคนิคการเขียนภาพแบบ	3	มิติ	(3D)	อย่าลืมเสื้อผ้า	หน้า	ผม	ให้

เป๊ะเว่อร์ด้วยนะครับ			จะได้สวยทั้งคนทั้งภาพ			ขากลับแวะ

รับประทานอาหารเที่ยง	 “ร้านวิวทะเล	 	 อ่างศิลา”	 และช๊อปของฝาก 

อาหารทะเลทั้งแห้งทั้งสด		ที่ตลาดเก่าอ่างศิลา	133	ปี	ก่อนกลับ

ถึงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	โดยสวัสดิภาพ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

มุมคลายเครียด

โดย	เทศสยาม		บุญยมาลิก



ชาวกรุงเทพ		:	 ได้ทราบว่าท่านรักษาศีลองค์เดียว	 มิได้รักษาถึง	 227	 องค์	 เหมือนพระทั้ง
หลายที่รักษากันใช่ไหม?																																																																																																																																						

หลวงปู่มั่น		 :	 ใช่	 อาตมารักษาเพียงอันเดียวคือ	 ใจ	 อาตมารักษาใจไม่ให้คิดพูดทําในทาง
ผิด	 อันเป็นการล่วงเกินข้อห้ามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้	 จะเป็น	 227	 หรือ
มากกว่านั้นก็ตาม	บรรดาที่เป็นข้อบัญญัติห้าม	 อาตมาก็เย็นใจว่า	 ตนมิได้ทํา
ผิดต่อพุทธบัญญัติ	ส่วนท่านผู้ใดจะว่าอาตมารักษาศีล	227	หรือไม่นั้น	สุดแต่
ผู้นั้นจะคิดจะพูดเอาตามความคิดของตน	 เฉพาะอาตมาได้รักษาใจอันเป็น
ประธานของกายวาจาอย่างเข้มงวดกวดขันตลอดมา	นับแต่เริ่มอุปสมบท

ชาวกรุงเทพ		:		การรักษาศีลต้องรักษาใจด้วยหรือ?
หลวงปู่มั่น		 :	 ถ้าไม่รักษาใจจะรักษาอะไรถึงจะเป็นศีลเป็นธรรมที่ดีงามได้	 นอกจากคน

ที่ตายแล้วเท่านั้น	 จะไม่ต้องรักษาใจก็ไม่จําต้องรักษา	 แต่ความเป็นเช่นนั้น
ของคนตายนักปราชญ์ท่านไม่ได้เรียกว่าเขามีศีล	 เพราะไม่ได้มีเจตนาเป็น
เครื่องส่องแสดงออก	ถ้าเป็นศีลได้ควรเรียกได้เพียงว่าศีลคนตาย	ซึ่งไม่สําเร็จ
ประโยชน์ตามคําเรียกแต่อย่างใด	 ส่วนอาตมามิใช่คนตาย	 จะรักษาศีลแบบ
คนตายนั้นไม่ได้	 ต้องรักษาใจให้เป็นศีลเป็นธรรมสมกับใจเป็นผู้ทรงไว้ทั้งบุญ
ทั้งบาปอย่างตายตัว

โอวาทธรรมหลวงปู่มั่น เรื่อง ศีลกับใจ

 ในฉบับน้ีเรามาตามกันต่อด้วยเรื่องของคอลลาเจนกันค่ะ 
การลดลงของคอลลาเจนทุกปีเป็นธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเล่ียงได้	
แต่เราสามารถชะลอได้	 ด้วยการสร้างสมดุลของคอลลาเจน	 โดย
ลดอัตราการสลายตัวและช่วยร่างกายด้วยการเพิ่มคอลลาเจนเข้า
สู่ร่างกาย
 เพิ่มคอลลาเจนให้ผิวพรรณ	ในปัจจุบันมีเทคโนโลย	ี
การผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้า	 ทําให้เรามีช่องทางการ
เพิ่มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากขึ้น	 ซึ่งแต่ละวิธีมีขีดความสามารถ 
มีข้อดี	 ข้อเสีย	 และข้อควรระวังแตกต่างกันออกไป	 แต่วิธีที่ง่าย	
สะดวก	 ประหยัด	 และปลอดภัยที่สุดก็คือการอาศัยคอลลาเจน
จากอาหารธรรมชาติ
 อาหารเพิ่มคอลลาเจน	 แหล่งอาหารที่มีคอลลาเจน
มีทั้งใน	พืชผัก	ผลไม้	 และในสัตว์	 ในพืช	 เช่น	สาหร่ายทะเล	 เทา
หรือเตา	 (สาหร่ายนํ้าจืดชนิดหนึ่ง)	 ถั่วเหลือง	 เห็ดทุกชนิด	หัวบุก	
ส้มโอ	 แอปเป้ิล	 แก้วมังกร	 แตงกวา	 ข้ึนฉ่าย	 เป็นต้น	 ในสัตว์	 เช่น	
ปลาทะเลนํ้าลึก	 	 	ปลาทู	 	ปลากระเบน	 	 เป็นต้น	 	แต่ในสัตว์จะ
มีคอลลาเจนมากกว่าในพืช	การกินเพิ่มคอลลาเจนให้ได้ผลดี	 ต้อง
กินควบคู่กับอาหารที่มีวิตามินซีด้วย	 จําพวกผัก	 ผลไม้	 เช่น	 ฝรั่ง	

ส้ม	ส้มโอ	มะม่วง	มะละกอสุก	ข้ีเหล็ก	มะรุม	สะเดา	คะน้า	บร็อกโคลี	
มะเขือเทศ		เป็นต้น			เพราะช่วยให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมวิตามินซี
มาใช้ในการเสริมสร้างคอลลาเจนให้แข็งแรง
 ชะลอการสลายตัวของคอลลาเจน	 วิธีที่ดีที่สุดคือ
ต้องใช้หลายวิธีควบคู่กันไปค่ะ

.	กินอาหารดีมีประโยชน์ให้ครบ	5	หมู่	 เน้นผักผลไม้	
หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งและนํ้าตาล

.กินอาหารที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ	ได้แก่	เบต้า
แคโรทีน	วิตามินซี	วิตามินอี

.รักษาความชุ่มชื้นให้ผิวพรรณ	ด้วยการดื่มนํ้าสะอาด	
และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิว

.เลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง	 โดยเฉพาะในช่วง
เที่ยงและบ่าย

.ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ		เพื่อให้เลือดลมไหลเวียนดี

. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ	งดบุหรี่	และแอลกอฮอล์
ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ	กับการลงทุนเพื่อผิวที่สวยตึงกระชับ	
จะได้อยู่กับเราไปนานๆ

ส า ร สั ม พั น ธ์
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กินเสริมเติมสวยด้วยคอลลาเจน (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
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ปทจ.นนทบุรี

1.	 นายพิทยา			 ว่าพัฒนวงศ์
2.	 นายวชิร			 รุจิโมระ
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.	นางสาวกาญจนา		 มีลาภา
18.	นางเบญจมาศ		 ลงวุฒิ
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