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เขตบริการสุขภาพ
	 	 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการการรักษาพยาบาล	 และส่งเสริมสุขภาพได้ทุกระดับอย่างครอบคลุมและทั่วถึง	 มุ่งเน้นลดการ
เจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้	 และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี	 พร้อมกับพัฒนาระบบบริการที่มีอยู่ให้มีศักยภาพในการให้บริการ
ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากขึ้น	 ภายใต้การใช้งบประมาณที่มีอยู่จำากัดให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ	 จึงมีนโยบายเขตบริการสุขภาพ
ขึ้น	แบ่งเป็น	12	เขต	(และอีก	1	เขต	กทม.)	หนึ่งเขตจะมีประชากร	3-6	ล้านคน		โดยมีเป้าหมายหลัก	3	ข้อ	คือ	
1.	โรงพยาบาลทุกระดับในเขตบริการสุขภาพนั้นๆ	 ทั้งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต.	 ต้องพึ่งพา

ตนเองได้	 โดยโรงพยาบาลแต่ละระดับต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ผ่านการทำางานในรูปแบบคณะกรรมการเขต	 โดยมีผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	 มีการบริหารร่วมในด้านทรัพยากรบุคลากร	 งบประมาณ	 การวางแผนการลงทุน	 และ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันในเขต	

2.	การจัดบริการเป็นเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ	 คือทำางานเชื่อมโยงกันในระดับเขตบริการสุขภาพของตนเอง	 คล้ายกับเป็นโรงพยาบาล
เดียวกันทั้งหมด	มีการจัดบริการร่วม	บูรณาการครอบคลุม	4	มิติ	พัฒนาระบบบริการ	10	สาขา	และยกระดับขีดความสามารถของ
สถานบริการในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยงทุกระดับ	(Service	plan)	ทั้งในเขตและนอกเขต

3.	การออกแบบบริการให้ง่ายต่อการส่งต่อและส่งกลับ	เช่น	การส่งกลับไปพักฟื้นที่โรงพยาบาลชุมชน	เนื่องจากมีอัตราการครองเตียง
ที่ตำ่ากว่า	
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สารจากผู้อำานวยการ 
	 สวัสดีครับ...ปี	 2558	 นี้	 เป็นปีที่โรงพยาบาลของเราคงมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปในทางที่ดีขึ้น	 (go	 to	 the	 better)	 แม้ว่าเรามี
ข้อจำากัดในหลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้าง	 การสื่อสาร	 หรือการ
จัดการภายใน	แต่สิ่งที่เรามีดีก็คือ	คนของโรงพยาบาลเรามีศักยภาพ	มีความ
รู้ดี	ความตั้งใจดี	ต่อโรงพยาบาล	การทำางานใดก็ตามคนส่วนหนึ่งเห็นด้วย	ก็
ย่อมมีคนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเป็นธรรมดา	 แต่ขอให้คนของโรงพยาบาลเรา
ทำาตามเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์	 และค่านิยมที่เราร่วมกันจัดทำาไว้ก็คือ	 เราจะ
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ	 คุณธรรม	 ที่มีนวัตกรรมก้าวไกล	 โดยชาวพระนั่งเกล้า 
จะยึดมั่นในความซื่อสัตย์	เสียสละ	สามัคคี	
	 ผมหวังว่าทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลที่คณะกรรมการยุคต่างๆ	
วางไว้	 จะถูกนำาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	 และเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
แต่ละหน่วยงานโดยเร็ว	
	 ขอเป็นกำาลังใจให้ทุกคน	ขอบคุณครับ		
       

																																														นายแพทย์วิรุฬห์		พรพัฒน์กุล                                  สารจากผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายแพทย์พงษ์สรร		สุวรรณ
คารวะท่านลีกวนยู

 
	 จังหวัดนนทบุรี	 มีพื้นที่	 623	 	 ตารางกิโลเมตร	 จังหวัด
สมุทรสงคราม	 มีพื้นที่	 416	 ตารางกิโลเมตร	 จังหวัดภูเก็ต	 มีพื้นที่	 543		
ตารางกิโลเมตร	 	 นี่คือสามจังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นที่มีจำานวนพื้นที่
น้อยกว่า	ประเทศสิงคโปร์	ที่มีพื้นที่	716		ตารางกิโลเมตร	ขณะที่กรุงเทพมี
พื้นที่		1,569		ตารางกิโลเมตร	ปี		พ.ศ.2556				คนสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยถึง	
ปีละ	55,182	เหรียญอเมริกา	สูงกว่าห้าเท่าของมาเลเซีย	(10,538	เหรียญ
อเมริกา)	 และเกือบสิบเท่าของไทย	 (5,779	 เหรียญอเมริกา)	 ความสำาเร็จ
ทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์	 เป็นเรื่องที่รู้ๆ	 กัน	 เป็นที่ยอมรับทั่วไป	 ที่ยกมา
ก็เพียงเพื่อให้เห็นภาพว่าเรากับเขายืนอยู่ตรงไหนของบันไดเศรษฐกิจ	 ที่มา
ของความรุ่งเรืองนั้นมาจากไหน	 	 ประเทศที่ไม่มีทรัพยากรใดๆ	 เข้าผนวก
รวมตัวกับประเทศมาเลเซีย	เมื่อปี	พ.ศ.2505	หลังได้รับเอกราชจากอังกฤษ		
และถูกขับออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย	 เมื่อปี	พ.ศ.	2508	ด้วยเหตุผลเรื่อง
เชื้อชาติ	 ด้วยคนสิงคโปร์มีคนเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่	 	ณ	 เวลานั้น	 นายก
รัฐมนตรีหนุ่ม	วัย	42	ปี	นาม	ลีกวนยู	 	 	แถลงผ่านวิทยุโทรทัศน์ด้วยนำ้าตา	
นองหน้า	และประกาศว่า	“Singapore	must	survive		ประเทศไม่เหมือน	
คนๆ	 เดียว	 ที่จะมุ่งหน้าด้วยเจตจำานงของตัวเอง”	 สิงคโปร์ขับเคลื่อนโดย
การนำาของท่านลีกวนยูก็จริง	 แต่ถ้าชาวสิงคโปร์ไม่เอาด้วย	 ชาวบ้านเลือก
ตั้งท่านดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ถึง	 31	 ปี	 อะไรที่ทำาให้ชาวสิงคโปร์มี

ฉันทานุมัติเช่นนั้น	 ผมเชื่อว่า	 นอกจากความสามารถขั้นอัจฉริยะ	
ความซื่อสัตย์ที่ประจักษ์แล้ว	 มาจากความวิกฤตอย่างที่สุด	 เมื่อ
แยกตัวจากมาเลเซียเขาแปรวิกฤตความขาดแคลนต่างๆ	 ให้เป็น
โอกาส	 เพราะเขาเห็นว่าเป็นวิกฤต	 ถ้าไม่ปรับตัว	 ไม่สู้	 ก็ตาย	 ผม
อดสงสัยไม่ได้ว่า	ประเทศไทยของเรา	จังหวัดของเรา	โรงพยาบาล
ของเรา	ครอบครัวของเรา	หรือแม้แต่ตัวเราเอง	มีปัญหาอะไรที่เข้า
ขั้นวิกฤต	 พอที่เราจะลุกขึ้นมาทำาอะไรสักอย่างเพื่อให้เราอยู่รอด
หรือดีขึ้นหรือยัง???
								ในโอกาสนี้ผมขอคารวะแด่ท่านลีกวนยู				มหาบุรุษผู้ก่อตั้ง
สิงคโปร์	 เรื่องราวของท่านสามารถหาอ่านได้มากมาย	 ผมแนะนำา
สองบทความที่แนบมานี้น่าสนใจมาก	โดยเฉพาะเรื่องความรักของ
ท่าน

*https://www.facebook.com/banyong.pongpanich/

posts/367290823474223			ลี	กวน	ยู		:		มหาบุรุษผู้สร้างประเทศ	

ผู้ยึดมั่นในทุนนิยม	และ	เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ....26	มีนาคม	2558	*

*http://www.komchadluek.net/detail/20150329/203779.

html		ตำานานรักและผูกพัน		ของ			ลี	กวน	ยู	กับ	อาจู	,	หนังสือพิมพ์

คมชัดลึก	*

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า
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	 	สวัสดีค่ะ			พี ่น้องชาวพระนั่งเกล้าทุกท่าน....		
J1	 ปี	 ที่ผ่านมา	 มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลง
อย่างมากมาย	 ทำาให้พี่น้องทุกท่านต้องปรับตัว	 ให้เข้ากับยุค
สมัยในสังคมปัจจุบัน.....และปี	2558	นี้	นับว่าเป็นปีทองแห่ง
การพัฒนาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอย่างมาก	 ดังจะเห็นได้
จากตึกที่กำาลังก่อสร้าง	 และอาจมีตึกที่กำาลังจะเกิดขึ้นอีกใน
อนาคตอันใกล้นี้.....J	ทีมงานคุณภาพของเรามุ่งมั่นที่จะเห็น
บุคลากรมีสุขภาพที่ดี	 นำาโดย	 นพ.ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร 
ตั้งใจมากอยากเห็นบุคลากรมีสุขภาพกาย	ใจ	ที่พร้อมสมบูรณ์	
เปี่ยมด้วยคุณธรรมในการบริการ	 Jงานเยอะไม่ว่ากัน	 ขอ
เพียงงานที่ทำา	 ได้รับการตอบรับจากบุคลากรก็ดีใจแล้วจริงมะ	
คุณพัชราภรณ์ เย็นสำาราญ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา......	
J	งานบุญขอให้บอก	ช่วยเต็มที่			คุณสมหมาย นัยนภาเลิศ 
และ คุณสมพิศ วัลยาภรณ์	 สองแรงแข็งขัน	 เพียง	 3	 วัน	
บรรลุสามหมื่น	ขออนุโมทนาจร้า......J	 เห็นลง	FB	ตลอดๆ	
ไม่พลาดการสื่อสาร	คุณพรทิพย์ ชีวผลาบูรณ์	ขอยกนิ้วให้ไม่
เหนื่อยบ้างหรือจ๊ะ......J	แต่ที่จัดทัวร์เก่งเป็นเลิศ	คงต้องยก
ให้	คุณนิภา มั่นเชื่อมกิจ หน่วยงาน	IC	เรียกว่าไม่ว่างเว้นจาก
การนำาทัวร์เลยจ้า......J ขอแสดงความดีใจกับ   คุณจุฑารัตน์ 
บินอุสมาน	 ที่ยังไม่ลาออก	 ช่วยกันก่อนอย่าหนีไปไหนนะ
จ๊ะ......J	 เก็บตกงานกีฬาพระนั่งเกล้าเกมส์’57	 ขอบอก

สนุกมากๆ	 ขนาดสถานที่ไม่อำานวย	 	 	 ถึงจะร้อนเราก็ไม่หวั่น	
เพราะทุกคนมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา	 ปีนี้สุดๆ	 	 เดินไปถึงวัดแจ้งฯ	
งานนี้ขอชม	 นพ.อรรถพร ปิยะภาณี ประธานจัดงานฯ	 เก่ง
มากค่ะ......J	 ของขวัญปีนี้ถูกใจผู้รับทุกคน	 โดยเฉพาะตั๋ว
เครื่องบินไป-กลับ	 ต่างประเทศ	 ไม่นึกไม่ฝันจริงๆ	 ต้องขอ
ขอบคุณท่านผู้อำานวยการ	นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล และคณะ
ผู้บริหารทุกท่านค่ะ......J	ไม่ว่าสาวน้อยสาวใหญ่เรียกหาแต่	
คุณเอกลักษณ์ บัวอุไร ต้องยกให้เป็นขวัญใจแม่ยกแล้วนะ
ครับ.....J	 ช่วงนี้เห็นเจ้าหน้าที่ไปยืนรอสแกนนิ้วเวลาปฏิบัติ
งาน	 บางเครื่องก็เริ่มจะแตก	 สงสัยเครื่องจะร้อนเกินไปรึป่าว	
เรื่องนี้ต้องถาม	 คุณนิทิตา มาสศรี ....J	 ไม่ว่าร้องของาน
อะไร	 คุณธีรนุช  ชละเอม	 ไม่เคยปฏิเสธ	 ช่วยเหลือด้วยใจ	
สมควรได้รางวัลกับเขาบ้างนะ.....	J	บ่นไป	บ่นมา	ก็ต้องทำา 
แล้วบ่นทำาไม	 หรือเพื่อความสบายใจก็บ่นเถอะ	 คุณเอกชัย  
พยับทอง.......J คุณเปมิกา คชายุทธเดช	 สบายอก	
สบายใจ	 เห็นทีไร	 สวยใสในโลกออนไลน์	 สงสัยแอบรักใคร
ป่ะ......	 Jบรรยากาศยามเย็น	 พระอาทิตย์ทอแสง	 นั่งชม
เรือผ่านไปมา	คงไม่พ้นริมเขื่อนโรงพยาบาลของเรา	ท่านใดไม่
เคยเห็นก้อไปพักสายตาได้	 ไม่ต้องไปไกล	 แถมยังชมสะพาน
นนทบุรีแห่งใหม่ที่สวยงามได้อีกต่างหาก.....	J	อ้าววว	หมด
หน้าเสียแล้ว	 คงต้องขอจากจรไปหาอะไรสนุกๆ	 มาเม้าท์ใน
ฉบับต่อไป...สวัสดีค่ะ.....

                                                                      

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	ป้าแคท
โฟกัสริมรั้ว



    (influenza หรือ flu) เป็นโรคติดต่อ

ของนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เกิดจากอาร์เอ็นเอ

ไวรัสในสกุล Orthomyxoviridae (ไวรัสไข้หวัดใหญ่) 

อาการที่พบบ่อยที่สุด	คือ	หนาวสะท้าน	 ไข้	คัดจมูก	 เจ็บ
คอ	ปวดกล้ามเนื้อ	ปวดศีรษะ	 (มักรุนแรง)	 ไอ	อาจทำาให้
เกิดคลื่นไส้อาเจียน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็ก	อาจนำาไปสู่
ปอดบวมที่เกิดจากไวรัสโดยตรงหรือท่ีเกิดจากแบคทีเรีย
ก็ได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยเหมือนจะมีอาการดีขึ้น
แล้วเป็นโรคกลับโดยมีไข้สูง	หรือเริ่มหายใจลำาบาก	ซึ่งการ
เป็นโรคกลับนี้อาจเป็นปอดบวมจากแบคทีเรียได้	
สาเหตุ	 เกิดจากเชื้อไข้หวัดใหญ่	 เป็นไวรัสมีชื่อว่า	 “ไวรัส
อินฟลูเอนซา	 (influenza	 virus)”	 เชื้อนี้จะอยู่ในนำ้ามูก	
นำ้าลาย	หรือเสมหะของผู้ป่วย	ติดต่อโดยการไอ	จาม	หรือ
การสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้เปื้อนเชื้อโรค	 ระยะฟักตัว	 1-4	
วัน	เชื้อไข้หวัดใหญ่มีอยู่	3	ชนิด	เรียกว่า	ชนิด	เอ,	บี	และซี	
ซึ่งแต่ละชนิดยังแบ่งเป็นพันธุ์ย่อยๆ	ไปอีกมากมาย	ในการ
เกิดโรคแต่ละครั้งจะเกิดจากพันธุ์ย่อยๆ	 เพียงพันธุ์เดียว	
ซึ่งเป็นแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต่อพันธุ์นั้น	 เชื้อไข้หวัดใหญ่บาง
พันธุ์	 อาจผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำาให้เกิดการระบาด
ใหญ่	และมีการเรียกชื่อโรคที่ระบาดแต่ละครั้งตามชื่อของ
ประเทศที่เป็นแหล่งต้นกำาเนิด
อาการ		มักเกิดขึ้นทันทีด้วยอาการไข้สูง	หนาว	ปวดเมื่อย
ตามกล้ามเนื้อมาก	 โดยเฉพาะที่หลัง	 ต้นแขนต้นขา	 ปวด
ศีรษะ	 อ่อนเพลีย	 เบื่ออาหาร	 ขมในคอ	 คัดจมูก	 มีนำ้ามูก
ใสๆ	 ไอแห้งๆ	 จุกแน่นท้อง	 แต่บางรายอาจไม่มีอาการคัด
จมูก	 หรือเป็นหวัดเลยก็ได้	 ไข้มักเป็นอยู่	 2-4	 วัน	 แล้ว
ค่อยๆ	 ลดลง	 อาการไอและอ่อนเพลีย	 อาจเป็นอยู่	 1-4	
สัปดาห์	 บางรายเมื่อหายแล้วอาจมีอาการเวียนศีรษะ	
เนื่องจากการอักเสบของอวัยวะการทรงตัวในหูชั้นใน	 ซึ่ง
มักจะหายเองใน	3-5	วัน

การติดต่อ
1.	 เชื้อสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง

โดยการหายใจ	ได้รับนำา้มูกหรือเสมหะของผู้ป่วย	
โดยเชื้อจะผ่านเข้าทางเยื่อบุตา	จมูก	และปาก

2.	 การสัมผัสสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อโรค	เช่น	ผ้าเช็ดหน้า	
ช้อน	แก้วนำ้า	การจูบ	โดยที่มือไปสัมผัสเชื้อแล้ว
ขยี้ตา	หรือเอาเข้าปาก

3.	 ระยะเวลาแพร่เชื้อคือ	 1	 วันก่อนเกิดอาการ	
และ	5	วัน	หลังจากมีอาการ	ในเด็กอาจจะแพร่
เชื้อ	6	วัน	ก่อนมีอาการ	และแพร่เชื้อได้นาน	10	
วัน

การรักษา
1.	 ดูแลปฏิบัติตัว	 และรักษาตามอาการเหมือนไข้

หวัด	 คือ	 นอนพักผ่อนมากๆ	 ห้ามทำางานหนัก	
ห้ามอาบนำ้าเย็น	 ใช้ผ้าชุบนำ้าเช็ดตัวเวลามีไข้สูง	
กินอาหารอ่อน			ดื่มนำ้าและนำ้าหวาน			หรือนำ้า

	 	 	 ผลไม้	 อาจดื่มนำ้าเกลือแร่ร่วมด้วย	 แต่ไม่ควรดื่ม	
นำ้าเปล่าอย่างเดียว	 เพราะจะทำาให้ขาดเกลือแร่	
หรือดื่มนำ้าข้าวใส่เกลือ	และนำ้าตาลแทนก็ได้

2.	 ให้ยาแก้ปวด	 พาราเซตามอล	 (Paracetamol)	
ผู้ใหญ่	ครั้งละ	1-2	เม็ด	(500	มิลลิกรัม)	วันละ	
2-3	ครั้ง	ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาแอสไพริน

3.	 ยาปฏิชีวนะ	 ไม่จำาเป็นต้องให้เพราะเป็นโรคที่
เกิดจากไวรัส	 จะให้ก็ต่อเมื่อมีภาวะแทรกซ้อน
จากเชื้อแบคทีเรีย	 เช่น	 นำ้ามูกหรือเสมหะเป็นสี
เหลืองหรือเขียว

4.	 หากมีอาการหอบหรือสงสัยปอดอักเสบ	ควรรีบ
มาพบแพทย์โดยทันที

ไข้หวัดใหญ่

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

Happy  Healthy

โดย		:	ยินดี		โพธิวร



เรื่อง การมาพบ พูดคุย

	 สวัสดีค่ะทุกท่าน	ฉบับนี้เป็นฉบับที่	14	แล้ว	เป็น
เวลานานพอสมควรท่ีหมอได้มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กๆ	
หมอบอกได้เลยค่ะว่าเป็นเรื่องยากและลำาบากใจมากที่จะ
พามาพบหมอ	หรือจิตแพทย์เด็ก	ดังที่กล่าวไว้ในฉบับก่อน	
ไม่ว่าจะพูดกับครอบครัวอย่างไรในการพามาหาหมอ	 จะ
บอกลูกว่าอย่างไร	 สรุปคือ	 บอกแบบใจปรกติ	 ใจปรกติ	
คือ	บอกแบบไม่ได้ระแวงหรือกลัวลึกๆ	ว่าจิตแพทย์รักษา
เด็กบ้าอะไรแบบนั้นนะคะ	มีอาการอะไรก็มาปรึกษา	 เช่น	
กังวล	กลัว	ปัญหาการเรียน	สมาธิ	พัฒนาการ	เพื่อน	การ
เลี้ยงดู	ทั้งหมดที่กล่าวมา	เพื่อมาช่วยหาทาง	หาสาเหตุว่า
เกิดจากอะไรบ้าง	 แต่ขอร้องคุณพ่อคุณแม่ไว้ก่อนนะคะ	
ไม่นำาลูกมาแบบมาให้หมอสั่งสอน	 หมออบรมหน่อยค่ะ	
หรือ	หมอช่วยจัดการหน่อยค่ะ	คือ	แบบบีบบังคับอย่างนี้
ไม่ดี	ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่แน่ใจอย่างไรมาปรึกษาก่อนได้ค่ะ
	 การที่รีบมาปรึกษา	 เช่น	 พัฒนาการ	 จะเป็นสิ่ง
ที่ดีสำาหรับลูกของคุณพ่อคุณแม่	 การเพิกเฉย	 หรือคิดว่า
ไม่มีอะไร	 หรือคิดว่าเดี๋ยวก็ดีเอง	 อาจส่งผลกระทบระยะ
ยาวกับลูก	 และอาการอาจเกินจะดูแลรักษาป้องกันภาวะ
แทรกซ้อนได้	 ยกตัวอย่างที่หมอพบบ่อย	 เด็กพูดช้า	 ส่วน
มากครอบครัวไม่รีบมา	 มักรอ	 โดยมีหลากหลายเหตุผล	
ไม่ว่า	
……อ๋อ	เดี๋ยวก็ดีเอง	พ่อมันก็พูดช้า.....
……เอ่อ		หนูคิดว่าไม่น่ามีอะไร	เลยรอ......

……อืม	 	พยายามเอาทุกอย่างตบปากแล้วหมอ	ก็ดีขึ้นนะ	
แต่ไม่มาก...
	 ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม	สรุป	คือ	มาพบแพทย์ช้า
กว่าที่ควรจะเป็น	 มันมีช่วงของการพัฒนาของสมองเด็ก
ด้านภาษา	คือ	ก่อน	5	ปี	จะดีมากในการพัฒนาสมองและ
การเรียนรู้	 โดยภาษาเป็นด่านแรกๆ	 ที่เป็นสะพานเชื่อม
การเรียนรู้	การพัฒนาด้านต่างๆ	พูดช้า	เข้าใจอะไรช้า	จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้	ซึ่งอาจส่งผลต่อระดับสติปัญญา
	 สิ่งเหล่านี้คือเหตุผลทั้งหมดค่ะว่า	 ไม่แน่ใจเรื่อง
อะไรรีบมา	 เพราะการพัฒนาของเด็ก	 ของสมองเด็ก	 มี
ช่วงระยะเวลาที่จำากัด	ยิ่งมาเร็ว	ยิ่งดีค่ะ	และยังมีอีกหลาย
เรื่อง	 ไม่ว่าปัญหาพฤติกรรม	 ยิ่งถ้าปล่อยไว้นานอาการ
ต่างๆจะมากขึ้นและฝังลึกกลายเป็นบุคลิกภาพที่คุณ
พ่อคุณแม่ไม่อยากให้ลูกเป็น	
	 สุดท้าย	 ฝากครอบครัวทุกคนช่วยดูแลทำาหน้าที่
ของแต่ละคนดูแลลูก	 เมื่อมีเรื่องไม่แน่ใจรีบมานะคะมา
ช่วยกันดูแล	เลี้ยงลูกของทุกคนให้เป็นคนที่มีความสุขและ
สุขภาพจิตดีกันเถอะค่ะ

ถ้าท่านใดมีคำาถามส่งมาได้ค่ะที่	
wituravanit@gmail.com	

มีอะไรเขียนมาคุยได้เสมอ	ยินดีค่ะ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	พญ.สุธิรา		ริ้วเหลือง

สุขภาพจิต



	 พบกันฉบับนี้	 	 ดิฉันจะกล่าวถึงของขวัญปีใหม่ที่ทุก

กระทรวงต่างก็มอบให้ประชาชน		เพื่อบำารุงขวัญและให้ความ

มั่นใจกับประชาชนในเรื่องของปากท้อง	 	 ความมั่นคง	 	 และ

เรื่องของสุขภาพ	 โดยกระทรวงสาธารณสุขมีของขวัญที่มอบ

ให้ประชาชน	 ทั้งหมด	 6	 เรื่องด้วยกัน	 	 ซึ่งทั้ง	 6	 เรื่องล้วน

แล้วแต่เป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในชุมชน	 เน้นการ

ป้องกัน	 ควบคุมโรค	 รักษาพยาบาล	 ส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพ	

ได้แก่

1.	 การฝังรากฟันเทียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธันวาคม	2554		ให้กับ	

ผู้ที่มีปัญหาฟันเทียมเลื่อนหลุดขณะเคี้ยวอาหาร		ใน

					 โรงพยาบาลจังหวัดและเครือข่าย				และใส่ฟันเทียมใน	

ผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันตั้งแต่	16	ซี่	ขึ้นไป	

2.		 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	 บาดทะยัก	 แก่คนไทย

อายุ	 20-50	 ปี	 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในเด็กอายุ	

2	ขวบครึ่ง	-7	ขวบ	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในโอกาสทรงเจริญ

พระชนมพรรษา	5	รอบ	2	เมษายน	2558	

3.	 การผ่ าตัด เปลี่ ยนเลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่ วยตา

ต้อกระจกชนิดบอด	 เพื่อคืนโลกสดใสให้อีกครั้ง	 ถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	87	พรรษา	

4.		 การส่งมอบทีมหมอครอบครัวแบบสหวิชาชีพ	 ดูแล

สุขภาพประชาชนทุกครัวเรือนถึงบ้าน	 สร้างความอุ่นใจ

เสมือนเป็นญาติสนิท

5.	 ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุต่อเนื่อง	 จัดบริการที่เหมาะสมกับ

สถานะสุขภาพทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล	 อย่างเข้าใจ

และมีคุณภาพ

6.	 การจัดตั้งหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย	ในโรงพยาบาล	

	 ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป	 และโรงพยาบาลชุมชน	 ช่วย

ให้ผู้ป่วยดำาเนินชีวิตระยะสุดท้ายด้วยความมั่นใจคลายความ

ทุกข์กังวลและจากไปอย่างสงบ	สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

	 กลุ่มงานเวชกรรมสังคมได้จัดบริการเชิงรุกให้

สอดคล้องกับของขวัญปี	2558	ครอบคลุม	ทั้ง	6	โครงการ	เน้น

การดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่	ในครัวเรือน	ชุมชน	ซึ่ง

เป็นโครงการที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่	ได้แก่	โครงการ

ที่	1,3,4,5	และ	6	ซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลประชากรที่พบว่า

ผู้สูงอายุมีจำานวนมากขึ้น	เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	จังหวัดนนทบุร	ี	

จากการสำารวจปี	 2550	 พบว่า	 	 จำานวนผู้สูงอายุ	 จังหวัด

นนทบุรีสูงถึงร้อยละ	15	ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย	

(ร้อยละ	 10.2)	 เป็นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างถาวรและมี

แนวโน้มมีภาวะพึ่งพิงมากขึ้นจึงต้องเตรียมตัวกันให้พร้อม	 ได้

จัดทำากิจกรรมต่างๆ	 มีการดำาเนินงานเชิงรุกให้สอดคล้องกับ

นโยบาย		4		ทำา		คือ		ทำาทันที			ทำาอย่างจริงจัง			ทำาให้เห็น

ผลสัมฤทธิ์		และทำาอย่างต่อเนื่อง	ได้แก่	มีทีมหมอครอบครัวดูแล

ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยติดบ้าน	 ติดเตียง	 ผู้ด้อยโอกาส	 และผู้พิการ	

ในพื้นที่ทั้งหมดทั้งเครือข่าย	 มีโครงการคัดกรองผู้สูงอายุ

โดยเฉพาะโรคเข่าเสื่อมดำาเนินการท้ังเครือข่ายและมีทีม

เยี่ยมบ้าน	 เพื่อช่วยเหลือประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย	

นอกจากนั้นประสานงานกับทีมทันตกรรมในเรื่องของรากฟัน

เทียม				และทีมตาในเรื่องการคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง			และ

ผู้สูงอายุในเรื่องต้อกระจก	 ป้องกันการตาบอด	 ทั้งนี้ได้รับ

ความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นและอสม.ที่ผ่านการอบรม

	 อนึ่ง	 สำาหรับวัคซีนป้องกันโรค	 ได้ทำางานเชิงรุก	 ตั้ง

จุดบริการในชุมชน	ตลาด	และในโรงงาน	รวมทั้งส่วนราชการ

ต่างๆ	ทั้งนี้	ได้ช่วยเหลือกันทั้งเครือข่าย

	 ปีนี้นับว่าเป็นปีทองของประชาชน	 ทำาให้เข้าถึง

บริการสุขภาพได้มากขึ้น	 เกิดการกระตุ้นในการดูแลตนเอง	

และมุ่งหวังให้มีสุขภาพดีถ้วนหน้า	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ของขวัญปีใหม่...กับงานชุมชน

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ชุมชนนนท์

โดย			:	ยุพา		(คนชุมชน)



ตนกู อับดุล ราห์มาน 

“บิดาของประเทศมาเลเซีย”

	 ท่านที่อายุเกิน			40		ปี			ขึ้นไป		คงเคยได้ยินชื่อ	

ตนกู อับดุล ราห์มาน	นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศ

มาเลเซีย	ผู้เรียกร้องเอกราชจากอังกฤษจนสำาเร็จ	อังกฤษ

ได้มอบเอกราชให้แก่มาเลเซีย	 เมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	

พ.ศ.2500	รวมเวลาการเป็นผู้นำาประเทศ	13	ปี	 โดยชาว

มาเลเซียให้การยกย่องเทิดทูนอย่างสูงสุดในฐานะบิดา

ของชาติ	(Father	of	a	Nation)	แต่หลายคนคงไม่ทราบ

ว่าบุคคลสำาคัญของประเทศมาเลเซียมีมารดาเป็นคนไทย	

และยิ่งไปกว่านั้น	 มารดาของท่านเป็นชาวนนทบุรี	 ในวัย

เด็กท่านใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานคร	 ศึกษาที่โรงเรียน

เทพศิรินทร์	 และใช้ชีวิตในยามว่างมาเยี่ยมเยียนและพัก

อาศัยอยู่กับญาติข้างมารดาที่จังหวัดนนทบุรี

		 คำาว่า	ตนกู	 เต็งกู	หรือ	ตวนกู	 เป็นฐานันดรศักดิ์

ชั้นโอรสหรือธิดาของสุลต่าน	ประมุขแห่งแคว้นหรือมลรัฐ

ในมาเลเซีย	ภาษาอังกฤษแปลความ	ตนกู	หมายถึง	เจ้าชาย

หรือเจ้าหญิง

	 ตนกู	 อับดุล	 ราห์มาน	 ปุตรา	 (Tunku	 Abdul	

Rahman	Putra)	Putra	คือ	บุตรหรือบุตรา	ตรงกับภาษา

อังกฤษว่า	Junior	(Jr.)	เป็นคำาต่อท้ายชื่อ	หมายถึง	คนชั้น

ลูก	หรือเป็นลูกของคนชื่อเดียวกันนี้

	 ท่านตนกู	อับดุล	ราห์มาน	 เป็นโอรสของสุลต่าน

อับดุล	ฮามิด	ฮาลิม	ซาห์	หรือราชทินนามขุนนางไทย	คือ	

เจ้าพระยาฤทธิสงครามรามภักดี		ข้าหลวงเทศาภิหลมณฑล

ไทรบุรี	 หรือรัฐเคดาห์ของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันกับ

ชายาเนื่อง	 ธิดาของหลวงนราบริรักษ์	 (เกล็บ	นนทนาคร)	

เจ้าเมืองนนทบุรี	ในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	

และคุณนายอิ่ม	นนทนาคร	เป็นญาติกับตระกูลปันยารชุน	

และคชเสนีย์	ชายาเนื่องหรือ	มะเจ๊ะ	 	 เนื่อง	 	 	มีชื่อตาม

ศาสนาอิสลามว่า				ปะดูกา		ซรี		เจ๊ะเมินยาราลา 

(Paduka	Seri	Cik	Menjalara)	เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญใน

การเลี้ยงดูบุตรซึ่งเกิดกับท่านสุลต่านถึง	 8	คน	 โดย	ตนกู	

ราห์มาน	เป็นบุตรคนที่	4

	 จังหวัดนนทบุรีมีของดีอยู่หลากหลาย	 ทั้งบุคคล

และสถานที่สำาคัญ	 วัดวาอาราม	 พืชผักผลไม้	 และมีศิลป

วัฒนธรรม	 ประเพณี	 ที่ยาวนาน	 แต่ชาวนนทบุรีโหยหา

และยึดติดแต่ทุเรียนนนท์							ซึ่งเคยสร้างชื่อเสียง

ให้แก่จังหวัด			แต่นับวันจะหมดสิ้นไปโดยธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมยากที่จะกลับคืนมาเหมือนเดิม	 หากเราสืบค้น

ของดีเมืองนนท์อื่นๆ	 จัดเก็บรวบรวมประวัติและสถานที่

ที่เกี่ยวข้อง	 เป็นข้อมูลอ้างอิง	ควรแก่การศึกษาของคนรุ่น

หลังได้	 เช่น	ประวัติท่านจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ความ

เป็นมาของชื่อสนามบินนำ้า	 ภาพจิตรกรรมฝาผนังแม่ธรณี

บีบมวยผมสวยที่สุดในโลกที่วัดชมภูเวก	 ต้นกำาเนิดการ

สานเข่งปลาทูของชาวบ้านตำาบลท่าทราย	 วัดเฉลิมพระ

เกียรตินิวาสสถานเดิมของสมเด็จพระศรีสุลาลัย	พระบรม

ราชชนนีของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	3	เป็นต้น		

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	สนอง	จุล

ของดีเมืองนนท์



 สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ	 ด้วยปีนี้เป็นปีเฉลิมฉลองวโรกาส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เจริญพระชนมายุครบ	๖๐	
พรรษา	ท่องโลกกว้างสมุนไพรฉบับนี้	 จึงขอเทิดพระเกียรติพระองค์	 รวบรวม
แนะนำาพรรณไม้ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อพ้อง	 (ชื่อไทย	
และ/หรือชื่อทางพฤกษศาสตร์)	 กับพระนามาภิไธยของพระองค์ท่าน	 โดย
ปัจจุบันมีรายงานอยู่	๑๑	ชนิด		ซึ่งส่วนใหญ่จัดเป็นพืชที่ขึ้นในธรรมชาติเฉพาะถิ่น
ของประเทศไทยเท่านั้น	(Endemic	plants)		หรือหายาก		หรือเป็นพรรณไม้	
อนุรักษ์พันธุ์			ที่โดดเด่นและมีประโยชน์เป็นสมุนไพรมีอยู่		๑		ชนิด					ได้แก่			
สิรินธรวัลลี	 หรือที่รู้จักกันในชื่อ	 สามสิบสองประดง	 เป็นพืชในสกุลเดียวกับ
ต้นชงโค	 จัดเป็นไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่	 มีใบเดี่ยวแยกเป็น	 ๒	 แฉก	 เรียง
เวียนสลับ	ดอกออกเป็นช่อ	กลีบดอกสีเหลืองอมส้มถึงแดง	มี	๕	กลีบ	ผลเป็น
ฝักแบน	ประโยชน์ทางแพทย์แผนโบราณ	เนื้อไม้ใช้ต้มรับประทานหรือเป็นยา
ทารักษาอาการประดงที่เกิดจากระบบโลหิตในร่างกายชนิดต่างๆ	 รวมเรียก
ว่า	ประดงทั้งสามสิบสองประการ	อาการโดยรวมคือเป็นเม็ด	ผื่นคัน	ปวดแสบ
ปวดร้อน	แก้นำ้าเหลืองเสีย	 แก้ลมพิษ	หรือภูมิแพ้ต่างๆ	นอกจากนี้ในปัจจุบัน
ยังพบรายงานถึงสารสกัดจากใบ	ลำาต้น	และราก	ยังมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ชนิด	Bacillus	subtilis	ได้ด้วยครับ

พรรณไม้เทิดพระเกียรติ …..

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 ส่วนพืชอื่นๆ	 ที่ยังไม่มีรายงานถึงประโยชน์ทางยาแต่จัดเป็นพืช
หายาก	 บางชนิดจัดเป็นพืชอาหารหนอนผีเสื้อ	 หรือเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้	
ตลอดจนเป็นพืชประจำาถิ่นของไทยเราด้วย	มีอยู่	๘	ชนิดครับ	ได้แก่	
๑.		จำาปีสิรินธร	พบรายงานเฉพาะที่ป่าพลุชุมชน	จ.ลพบุรี	(๒๕๔๓)
๒.		กล้วยไม้ดิน	 ๓	 ชนิดได้แก่	 เอื้องศรีประจิม,	 เอื้องศรีอาคเนย์,	 เอื้องศรีเชียงดาว 

พบรายงานในแถบภาคเหนือของประเทศไทย	(๒๕๔๖)
๓.		เครือเทพรัตน์	 เป็นไม้เลื้อย	 ลักษณะของดอกคล้ายดอกชบา	 เป็นพืชถิ่น

เดียวของประเทศไทย	พบรายงานที่จังหวัดตาก	(๒๕๔๘)
๔.		ชมพูสิริน	เป็นพืชในสกุลเทียนที่พบรายงานทางภาคใต้	เช่น		จังหวัดกระบี่											
					สุราษฎร์ธานี	(๒๕๕๒)
๕.		ไอยริศ	 เป็นพืชในสกุลขิงที่มีรายงานว่าพบบนยอดเขาหินปูนในอำาเภอ

หนองหิน	อำาเภอผาขาว	จังหวัดเลย	(๒๕๕๓)
๖.	 ช้องเจ้าฟ้า	 พบรายงานขึ้นบนดอยหัวหมด	 อำาเภออุ้มผาง	 จังหวัดตาก	

(๒๕๕๗)
	 สำาหรับพืชอีก	 ๒	 ชนิดสุดท้าย	 ได้แก่	 กุหลาบพระนามสิรินธร	 เป็น
ไม้ประดับสวยงามท่ีมีจุดเริ่มต้นจากการกลายพันธ์ุและพัฒนาต่อยอดมาจน
เป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่	 พุ่มดอกโต	กลีบซ้อนแน่นครับ	 (๒๕๒๔)	 และ	ม่วงเทพรัตน์	
เป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำาเนิดจากเกาะโซโกตรา	 ประเทศเยเมน	 ซึ่งได้ถูกนำามา
เก็บรักษาและขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 จากโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมในพระราชดำาริครับ	(๒๕๕๒)

ช่อดอกและใบต้นสิรินธรวัลลี	

เถาต้นสิรินธรวัลลี	

เอื้องศรีประจิม	

๑๑

อ้างอิงภาพและข้อมูลจาก:	สำานักงานหอพรรณไม้,														
อุทยานหลวงราชพฤกษ์,	ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร													
คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เอื้องศรีเชียงดาว	

ชมพูสิริน

เอื้องศรีอาคเนย์	

เครือเทพรัตน์

ไอยริศ	

ช้องเจ้าฟ้า

ม่วงเทพรัตน์

กุหลาบพระนามสิรินธร

ต้นจำาปีสิริธร	

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร

โดย		:	ภ.ก.	เรวัต		เตียสกุล



	 คลินิกแพทย์แผนไทย	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	

เปิดให้บริการมาตั้งแต่	 เดือนมีนาคม	 พ.ศ.2547	 	 โดย

สถานที่ทำาการตั้งอยู่บริเวณ	 ชั้น	 1	 อาคารศรีสุลาลัย	

(สนับสนุนบริการ)	 ให้บริการ	 นวด	 ประคบสมุนไพร	 อบ

สมุนไพร	 ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด	 โดยการตรวจ

วินิจฉัยโรคผสมผสานแผนไทยและแผนปัจจุบัน	 นวดเพื่อ

ป้องกัน	 บำาบัด	 และฟื้นฟูสมรรถภาพ	 รักษาโรคระบบ

กล้ามเนื้อและกระดูก	 ด้วยการกดจุดแบบราชสำานัก	 ให้

คำาปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ	 โดยผู้รับบริการจะอยู่ภายใต้

การกำากับดูแลของแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	 ประสานงานร่วมกันตรวจรักษา	 เพื่อให้ผู้เข้ารับ

บริการได้รับบริการที่ถูกต้อง	ปลอดภัย

Z อัตรากำาลัง 

หัวหน้างานแพทย์แผนไทย	

พญ.ปรียานุช	อันอดิเรกกุล	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	

(ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู)

	 พยาบาลวิชาชีพ	 	 1	 คน

	 แพทย์แผนไทยประยุกต์	 7	 คน

	 เจ้าพนักงานธุรการ	 1	 คน

	 ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	 1	 คน

	 คนงาน	 	 	 1	 คน

Z วันและเวลาให้บริการ 

	 วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	08.00-20.00	น.	

	 วันเสาร์	เวลา	08.00-16.00	น.

โดย	:	อรทัย

งานแพทย์แผนไทยประยุกต์

Z อัตราค่าบริการ  

-		 นวดและประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา	250	บาท/ครั้ง 

-		 อบสมุนไพรเพื่อการรักษา	100	บาท/ชั่วโมง

-		 ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด	500	บาท/	2	ชั่วโมง

Z ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

-		 ทำาบัตร/ยื่นขอประวัติงานเวชระเบียน	ชั้น	1	

	 อาคารเจษฎาบดินทร์	ห้องเบอร์	20

-		 พบแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัยที่แผนกเวชกรรม

ฟื้นฟู	ชั้น	2	อาคารจินดามณี	ห้องเบอร์	8	

-		 รับใบส่งต่อรักษาตามกลุ่มอาการ/หัตถบำาบัดและ

ประคบสมุนไพร/อบสมุนไพร

-		 ติดต่อคลินิกแพทย์แผนไทย	ชั้น	1	อาคารศรีสุลาลัย 

เพื่อเข้าระบบนัดต่อไป

	 โดยให้บริการ	นวด/ประคบสมุนไพร	ครั้งละ	1	

ชั่วโมง	มีเสื้อผ้า	รองเท้า	พร้อมห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง/

ชาย	 ให้ผู้รับบริการ	ตู้เก็บเสื้อผ้า	บริการนำ้าดื่ม	หนังสือ	

ห้องนำ้าหญิง/ชาย

**	 เพื่อความสะดวกในการขอเข้ารับบริการ	 และไม่

ต้องเสียเวลารอคอย	 คลินิกแพทย์แผนไทย	 ได้จัดระบบ

บริการเป็นนัดหมายล่วงหน้า	 สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถ

ติดต่อสอบถามได้ที่		โทร.	02-528-4567	ต่อ	8027**

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

บริการน่ารู้



หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี

	 ในปีนี้การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย	 โปรโมทเมืองต้อง

ห้าม....พลาด	 	 จ.ราชบุรีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดแนะนำา	 มีจุด	 Land-

mark	ใหม่ๆ	เช่น	ชุมชนคนอาร์ต		หอศิลป์		D	Kunst	พิพิธภัณฑ์

แห่งชาติ	 ในตัวอำาเภอเมือง	 จ.ราชบุรี	 และที่ขาดไม่ได้หนังใหญ่

วัดขนอน	 อ.โพธาราม	 เผอิญมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรม	 family	

trip	 ของโรงเรียนทอสี	 นัดหมายเจอกันที่วัด	 เช้าวันอาทิตย์ที่	 	 1	

กุมภาพันธ์	2558	เวลา	9.00	น.เริ่มโดยมีน้องๆ	ในชุมชนวันขนอน

มาเป็นมัคคุเทศก์	 พาชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน	 เป็นเรือน

ทรงไทย	 เก็บรักษาหนังใหญ่ทั้ง	 313	 ตัว	 ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์	

ส่วนใหญ่เป็นตัวละครเรื่องรามเกียรติ์	 เล่าประวัติความเป็นมา

ของวัดตั้งแต่สมัยรัชการที่	 5	 ผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนัง	 คือ	

ท่านพระครูศรัทธาสุนทร	 (หลวงปู่กล่อม)	 การทำาหนังใหญ่ที่ต้อง

ใช้หนังวัวหรือควายท่ีตายจากการฟ้าผ่าหรือตายท้องกลมเท่านั้น	

การแกะสลักตัวหนังใหญ่	 โดยร่างแบบลงบนหนังใช้ตุ๊กตู๊ตอกเป็น

รูกลมๆ	 เล็กๆ	 ลายไข่ปลา	 ลายตัวหนอน	 สองลายนี้ได้ต่อกันจน

เป็นตัวหนังใหญ่ทั้งตัวพระ	 ตัวนาง	 	 ยักษ์	 ลิง	 อย่างไม่น่าเชื่อ	 ชม

ตัวหนังใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดคือใช้หนังถึง	 4	 ตัวต่อกันความสูง	 5-6	 ม.	

ได้	 จัดแสดงอยู่ห้องด้านในสุด	 ไปต่ออีกอาคารเป็นเรือนไทยเช่น

กัน	 เป็นที่เก็บวัตถุโบราณของทางวัดและชุมชน	เช่น	พระพุทธรูป	

คัมภีร์ใบลาน	ตำาราดูฤกษ์จากดวงอาทิตย์(ของชาวมอญ)	เครื่องใช้

ไม้สอยต่างๆ	เครื่องเคลือบ	โอ่งมังกรราชบุรี		ของเก่าของแก่จริงๆ	

ครับ	เวลา	11.00	น.	ได้เวลาไปชมการสาธิตการแสดงหนังใหญ่	ใน

โรงละครที่ทำาเป็นเรื่องเป็นราว	เริ่มต้นด้วยบทพากษ์ไหว้ครู	พร้อม

บรรเลงดนตรีปี่พาทย์จากน้องๆ	ในชุมชน	ต่อการสาธิตฝึกการเชิด

ตัวลิง		3-4	ตัว		ต่อด้วยการแสดงหนังใหญ่		เรื่องรามเกียรติ์		ตอน

สืบมรรคา	เป็นการนำาศิลปะ	ทางนาฏศิลป์	การละคร	ที่เคลื่อนไหว

ได้อารมณ์ตามเนื้อ	 เรื่อง	ประกอบกับบทพากย์	บทเจรจา	บทขับ

ร้อง	 สนุกสนานพอสมควร	 พักรับประทานอาหารเที่ยง	 รอบบ่าย

ท่านเจ้าอาวาสวัดได้เมตตามาสอนการทำาหนังใหญ่	 แล้วทุกคนได้

ทดลองทำาจริง	โดยใช้กระดาษแข็งแทนหนัง	ตอกด้วยตุ๊กตู๊บนเขียง

ไม้	แล้วนำาไปพ่นสีดำา	เป็นหน้าหนุมาน	ยิ้มกันหน้าบานได้เป็นของ

ที่ระลึกกลับบ้านทุกคน		

	 เป็นอย่างไรบ้างโปรแกรมนี้			ระยะทางไม่ไกลจากเมือง

นนท์เราเท่าไร	 ไปไม่ยากใช่ไหมครับ	 แต่ถ้าจะไปแบบมีกิจกรรม

และชมการแสดงครบ	 พร้อมอาหาร	 ต้องจัดเป็นกรุ๊ป	 และติดต่อ

ล่วงหน้ากับทางวัดนะครับ	แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

มุมคลายเครียด

โดย	:	เทศสยาม		บุญยมาลิก



	 “ดูก่อนอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย	บุคคลใดถวายทานด้วยตัวเอง แต่ไม่

ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้ว	ไม่ว่าจะเกิดในที่ใด	ย่อม

ได้ซึ่งโภคสมบัติ	(ความรำ่ารวย)	แต่จักไม่ได้ซึ่งบริวารสมบัติ	(มิตรสหาย,	บริวาร)

 บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทาน แต่ตนเองกลับไม่ถวาย	 บุคคลนั้น

เมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใด	 ย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติ	 (มากด้วยมิตรสหาย,	

บริวาร)	แต่จักไม่ได้ซึ่งบริโภคสมบัติ	(มีความยากจน)

 บุคคลใดตนเองก็ไม่ถวายทานด้วย แม้คนอื่นก็ไม่ได้ชักชวนด้วย 

บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ	ย่อมไม่ได้แม้สักวาข้าวปลายเกรียน	(ข้าวสารหัก)	

พออิ่มท้อง	เขาย่อมเป็นคนอนาถา	หาที่พึ่งไม่ได้

 บุคคลใดถวายทานด้วยตนเองด้วย ชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย 

บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใดๆ	ย่อมได้ทั้งบริโภคสมบัติ	(ความรำ่ารวย)	ทั้งบริวาร

สมบัติ	(มิตรสหาย,	บริวาร)	สิ้นร้อยชาติบ้าง	พันชาติบ้าง	แสนชาติบ้าง”

โอวาทธรรมของ	พระสารีบุตรเถระ

ถอดความจาก	พระสูตรและอรรถกถาแปล	ขุททกนิกาย	คาถาธรรมบท

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย	:	2525	เล่มที่	40	หน้า	108

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

 ธูปสัญลักษณ์แห่งศรัทธา	 ประชาชนทั่วไปมักไม่

ทราบว่าควันธูปมีสารก่อมะเร็ง	 และในสถานที่ที่มีการจุดธูป	

มักมีสารก่อมะเร็งสูงกว่าที่ไม่จุดถึง	 63	 เท่า	 พิษภัยจากควัน

ธูป	 1	 ดอก	 เทียบเท่ากับบุหรี่	 1	 มวน	 หากจุดธูปในบ้าน	 3	

ดอก	ที่มีการระบายอากาศไม่ดี	 มลพิษจะเทียบเท่าสี่แยกที่มี

การจราจรพลุกพล่านเลยทีเดียว

 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์	 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

กล่าวว่า	สารก่อมะเร็งในควันธูป	ซึ่งได้แก่

O สารเบนโซ	 เอโพริน	 (มีศักยภาพก่อมะเร็งสูง

ที่สุด)	มีความสัมพันธ์กับมะเร็งปอด	ผิวหนัง	และ

กระเพาะปัสสาวะ

 O	สารเบนซิน	สัมพันธ์กับมะเร็งเม็ดเลือดขาว

ควันธูป...ภัยที่ ไม่ควรมองข้าม

 O	สารบิวทาไดอิน	สัมพันธ์กับมะเร็งระบบเลือด

  การจุดธูปสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิก่อให้เกิดความ

สุขทางจิตใจ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรา

ห่างไกลจากโรค	และเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของ

เรา	ข้อควรปฏิบัติคือ

O	การจุดธูปในบ้าน	 สถานที่ทำางาน	 หรือศาสนสถาน	

ควรหลีกเลี่ยงการจุดธูปในบริเวณอากาศไม่ถ่ายเท	

เช่น	ห้องแอร์	ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง

O		ควรใช้ธูปที่มีขนาดสั้น

O		เมื่อเสร็จพิธีสักการะ	ควรดับหรือเก็บธูปทันที

		นนทบุรี	:	3	ปี	ย้อนหลัง	มะเร็งปอดเป็นอันดับ	1	ของจังหวัด

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ธรรมน่ารู้ 

ดูแลสุขภาพ

โดย	:	บุญช่วย		คล้ายเมือง

โดย	:	ลอยชาย	บุญปลื้ม



โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
91	ถนนนนทบุรี			ตำาบลบางกระสอ

อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี		11000

ที่		นบ		0032.202/พิเศษ

ชำาระฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตเลขที่		27/2535

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

สำานักงาน
ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำาเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000
โทร	02-527-8047

พิมพ์ที่
สวัสดีการพิมพ์	โทร	02-525-2155

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

การ์ตูน


