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สาระ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร. 02-528-4567 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กันยายน -ธันวาคม 2558
“...ทำ�งานทำ�การในหน้าที่ในฐานะของแต่ละคนที่จะต้องทำ� ให้ทำ�อย่างดีๆ ทำ�เรื่อยไป
ไม่ใช่ทำ�อย่างที่จะอยากดีเด่น ทำ�ดีเด่นไม่ใช่อยากดีเด่น ทำ�ให้ดีแล้วก็จะดีเด่นเอง ไม่ใช่ว่าจุดประสงค์
ที่จะทำ�เพื่อให้ดีเด่น ทำ�เพื่อให้ดีเรื่อยๆ ทำ�ให้หน้าที่ที่มีให้สำ�เร็จ แต่ไม่ใช่จุดประสงค์ที่จะดีเด่น...”
พระราชดำ�รัสพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเรา มีการดำ�เนินการต่างๆ มากมาย ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงพยาบาล ผลงาน
ต่างๆ ล้วนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจนภารกิจต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี
โครงการ “คอนโดจัดการสุขภาพ เขตเมือง” เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความชื่นชมจากผู้บริหารระดับกระทรวง
โครงการนี้เป็นความร่วมมือของนิติบุคคล คอนโดเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สสจ.นนทบุรี อบต.บางรัก
น้อย สคร.ที่ 1 สสอ.เมืองนนทบุรี และ รพ.สต.บางรักน้อย หมู่ 5 โดยอาศัยกรอบแนวคิดความร่วมมือ ให้ท้องถิ่น กระทรวง
สาธารณสุข คอนโดฯ ร่วมกันจัดการสุขภาพ ทำ�ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีผลลัพธ์ที่น่าภาคภูมิใจ เช่น จัดตั้งไลน์กลุ่ม
กรณีพบปัญหาด้านสุขภาพ และแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านสุขภาพ จัดตั้งมุมสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะ การคัดกรองภาวะเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น
โครงการที่ดีเช่นนี้ เป็นความคิดริเริ่มจากพวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ที่พยายามจัดการสุขภาพเชิงรุก เน้น
ความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานอื่น มุ่งหวังให้ชุมชนดูแลตนเองได้ โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งโครงการนี้
ได้เป็นแบบอย่างให้โรงพยาบาลอื่นได้ศึกษาเรียนรู้ และปรับใช้ในพื้นที่เขตเมืองที่มีคอนโดมิเนียมอยู่มาก นับว่าเป็นโครงการ
ต้นแบบที่พวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าภาคภูมิใจ และยังมีแผนการดำ�เนินการที่จะพัฒนาให้เข้มแข็งยั่งยืน ต่อไป

ข่าวบริการ

ตึกศัลยกรรมหญิงย้ายไปที่ ชั้น 7 อาคารมารดาเรียม (ข้างตึกกุมารเวชกรรม 7) โทร. 4701, 4703
ตึกศัลยกรรมกระดูกหญิงย้ายไปที่ ชั้น 5 อาคารมารดาเรียม (ข้างตึกอายุรกรรมหญิง) โทร. 5416



ส า ร สั ม พั น ธ์

สารจากผู้อำ�นวยการ / บทบรรณาธิการ

พระนั่ ง เกล้ า
สารปีใหม่จากผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สารจากผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ปี 2559 คงเป็นอีกปีหนึ่งที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะเข้าสู่ยุคก้าวหน้าก้าวไกล เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และมีการขยายตัวของเมืองนนท์ รวมทั้งการ
มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่จะเปิดให้บริการในปีนี้ ภายในโรงพยาบาลเราก็มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
หลายๆ อย่าง ที่มีการรื้ออาคารเก่าตํ่ากว่า 4 ชั้น ออก และทดแทนด้วยอาคาร 8 ชั้น ขึ้นไป ระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงย่อมต้องมีปัญหาอุปสรรคและความไม่สะดวกอยู่บ้าง แต่ก็เพื่อการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่า
นอกจากนี้เราจะมีการเปิดใช้อาคารหอผู้ป่วยพิเศษ 60 ห้อง ที่ได้รับงบประมาณจากรัฐ และ
การสนับสนุนการตกแต่งห้อง โดยมูลนิธิ ร.3 เพื่อให้การบริการผู้ป่วย และในปลายปีหน้าถ้าหากไม่มี
ปัญหาอุปสรรคใด เราจะสามารถเปิดใช้หอผู้ป่วยอาคาร 18 ชั้น ได้ ดังนั้นขอให้พวกเราเตรียมความ
พร้อม เตรียมตัว เตรียมใจ พูดคุยหารือกัน เพื่อจัดการทำ�งานของเราให้สะดวกรวดเร็ว และสามารถแก้
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของโรงพยาบาลที่มีมาอย่างยืดเยื้อเรื้อรังได้ ขอให้เรายึดถือ ความซื่อสัตย์ เสียสละ
สามัคคี เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน
ในปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนของโรงพยาบาลและครอบครัว ตลอดจนผู้มารับบริการทุกท่าน มีความสุขความเจริญ สุขกาย
สบายใจ ตลอดปี 2559 และตลอดไป
		
“สวัสดีปีใหม่ปีห้าเก้า		
งานก้าวหน้า ก้าวไกล ไปได้สวย
		
พรอันใดในโลกหล้าจงอำ�นวย
ไม่เจ็บป่วย สุขสำ�ราญถ้วนหน้าเอย”
						
นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล

ปลูกป่า ปลูกคน
มนุษย์สามารถสร้างสิ่งต่างๆ มากมาย แล้วเราปลูกป่า
ที่เป็นป่าธรรมชาติไม่ใช่สวนป่าได้ไหม คำ�ตอบของคำ�ถามนี้อยู่
ในใจกลางกรุงโตเกียว เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อน มีการวางแผนสร้าง
ศาลเจ้าเมจิและสวนป่าโดยรอบ เพื่อเป็นที่สักการะดวงวิญญาณ
จักรพรรดิเมจิ นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นดำ�ริให้สร้างเป็นสวนป่า
ไม้ซีดาร์เหมือนศาลเจ้าญี่ปุ่นทั่วไป แต่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันให้
เป็นป่าธรรมชาติ เนื่องจากสภาวะดินแย่มากและแห้งแล้งเกินไป
แผนการสร้างได้ออกแบบอย่างดี มีบันทึกแผนงานชัดเจน ระยะ
แรกปลูกไม้กลุ่มสนเพื่อเป็นร่มเงาแก่กล้าไม้ป่าดิบ งานนี้ได้รับ
บริจาคกล้าไม้ถึง 100,000 ต้น มีคนอาสาสมัครช่วยปลูกอีกนับ
แสนคน จากนั้นปล่อยให้ป่าเติบโต ห้ามนำ�สิ่งใดออกจากป่า ไม่ว่า
จะเป็นไม้ล้ม หรือใบไม้ เมื่อไม้ป่าดิบสูงโตเติบใหญ่ใบบดบังแสง
ทำ�ให้ไม้กลุ่มสนลดจำ�นวนลง จนพัฒนากลายเป็นป่าดิบธรรมชาติ
ในที่สุด กำ�หนดระยะเวลา 150 ปี แต่ผิดจากที่คาด ปีที่แล้วเป็นปี
ที่คบหนึ่งร้อยปี ทางศาลเจ้าได้เชิญนักวิทยาศาสตร์ทั่วทั้งญี่ปุ่นมา
สำ�รวจ พบพันธุ์พืชและสัตว์ 3,000 ชนิด ทั้งแมลง ปลา ใกล้สูญ
พันธุ์ เห็ด ดอกไม้พื้นถิ่นที่หายาก นกเหยี่ยว นกเขา ที่เป็นนกนัก
ล่าในระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหาร กล่าวได้ว่าสวนปลูกแห่งนี้ได้
พัฒนาเป็นป่าธรรมชาติโดยสมบูรณ์แล้ว...ก่อนเวลา

นายแพทย์พงษ์สรร สุวรรณ

เมื่อราวสี่สิบปีก่อน มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เข้าเฝ้าสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ที่เพิ่งกลับจากหัวหิน เห็น
ต้นไม้เล็กใส่กระป๋องนมวางอยู่ จึงบอกท่านว่า ต้นพะยอมนี้ต้องใช้
เวลาสี่สิบห้าสิบปีจึงโตออกดอกได้ สมเด็จแก่จะตายมิตายแหล่อยู่
แล้วจะไปได้ดูดอกทันอย่างไร “อย่างนั้นหรือ” ท่านว่า และเรียก
เวยทยาวัจกรมา และสั่ง “ไอ้นี่มันบอกว่าต้องปลูกถึงห้าสิบปี ต้น
พะยอมมันจึงจะออกดอก ต้องรีบปลูกเร็วๆ อย่าให้เสียเวลา ลุแก่
ความประมาทไม่ได้”
ผมเล่าเรื่องปลูกป่า ปลูกต้นไม้ แต่ใจอดคิดถึงเรื่องการ
ปลูกคนไม่ได้จริงๆ
อ่านเพิ่มเติม 		
		
		

ทองแถม นาถจำ�นง
http://tongtham.blogspot.com/2009/12/3.html
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
http://oyspace.wordpress.com/2015/11/04
/ป่าเมจิวิเศษแห่งโตเกียว/

โฟกัสริมรั้ว



โดย : ป้าแคท ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

Jสวัสดีค่ะ ชาวพระนั่งเกล้าทุกท่าน.... Jกาลเวลา
หมุนเปลี่ยนเวียนไปใกล้ปีใหม่แล้ว และยังทำ�ให้เราไม่ทราบ
ว่าขณะนี้ฤดูอะไร เราต้องปรับพฤติกรรมตัวเราเอง ให้เข้ากับ
ยุคสังคมในปัจจุบันของโลกโซเชียลให้ได้มากที่สุด..... Jจาก
งานเกษียณที่ผ่านมาทำ�ให้เราขาดบุคลากรปฏิบัติงาน โดย
เฉพาะพยาบาล ต้องหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเพื่อขึ้นเวร ก็ขอ
ให้น้องๆ คิดว่า เราทุกคนมาทำ�บุญให้กับโรงพยาบาลด้วยกัน
นะคะ..... Jช่วงนี้โรงพยาบาลขาดบุคลากรหลายด้าน โดย
เฉพาะฝ่ายบริหารฯ แต่อย่างไรก็ดี ผู้อำ�นวยการ นพ.วิรุฬห์
พรพัฒน์กุล ก็ไม่นิ่งนอนใจ ประชาสัมพันธ์ ท่านใดมีคุณสมบัติ
ติดต่อได้ที่งานการเจ้าหน้าที่..... Jและขอแสดงความยินดี
กับทีมงานกลุ่มการพยาบาล ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ทุก
ท่านตั้งใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ขอปรบมือให้
ทุกท่านและ คุณลินดา สันตวาจา รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการ
พยาบาล..... Jช่วงนี้จะเห็นทุกท่านงานเยอะจนทำ�ไม่ทัน ทั้ง
กิจกรรม งานประจำ� ก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ......
Jงานพิธีกรก็ไม่เบา แจ่มแจ๋วมีเวทีให้ฝึกกันอย่างสมํ่าเสมอ
ไม่ขาด ขอให้บอกพี่ภู่ พญ. จุฑาสินี สัมมานันท์ ยินดีจัดให้
ด้วยความเต็มใจ..... Jงานประชุมวิชาการที่ผ่านมา เห็นมี
พิธีกรหนุ่มสูงยาว เป็นแพทย์แถมโสด มีนามว่า นพ.สมพล
รวมเจริญเกียรติ ฉายแววดาวรุ่งพุ่งแรง ส่วนจะแซง นพ.ฐิติวัฒน์
แสนสมบัติ ได้หรือป่าวมาดูกัน555..... Jที่แน่ๆ เคียงคูค่ วาม
สวยมา คงจะเป็น พญ.สุดารัตน์ วัฒนโยธิน กับ พญ.ศิริพร พูลศิริ
คงจำ�กันได้ก๋า...... Jทพ.สมชัย ผลอำ�ไพสถิตย์ ไม่ยอม คุณ
ท่านสวมชุดคุณชายมาอวดโฉม ทุกท่านทำ�ได้เพื่อองค์กร......
Jต่องานลอยกระทง เห็นนาง (สาว) ไม้ 2 ท่าน คุณเอมิกาญ
ไชคินี และคุณฉันทนา อรัญญะ เธอบอกทุ่มสุดตัวเพื่องานนี้
ขอแจ้งเกิดบนเวทีจร้า......
Jป้าหยก (คุณจริยาพร

เจริญโลห์ทองดี) ขอสวยแต่เช้า ไม่บอกไม่รู้นะว่าคุณป้าของ
เราจะเกษียณปีหน้าแล้ว....... Jระยะนี้เห็นทีม 3 สาว
คุณจุฑารัตน์ บินอุสมาน คุณวรัญญา ขาวเหลือง
คุณมณฑกาญจน์ แสนคำ�วงศ์ ออกรับบริจาคตลอดขอบุญ
กุศล ส่งให้ทั้ง 3 ท่านเจริญก้าวหน้า สวยขึ้นๆ นะคะ.......
Jโรงพยาบาลของเรามีกิจกรรมตลอดทั้งปี
ทั้งวิชาการ
กิจกรรม ทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเข็มแข็ง ต้องขอชื่นชมคณะ
กรรมการสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ ที่คิดสรรค์ผลิตผลงานให้
บุคลากรของเราได้เห็น โดยเฉพาะงานเวชนิทัศน์ คุณเทศสยาม
บุญยมาลิก.....Jพร้อมทีมจัดสถานที่ให้สวยงาม คุณจริยา
ผดุงพัฒโนดม
ทำ�ให้กิจกรรมของโรงพยาบาลสวยงาม
มากๆ........Jมาแล้วจร้า กำ�ลังจะเริ่มคึกคัก มหกรรมกีฬา
สีพระนั่งเกล้าเกมส์ ประจำ�ปี 2558 โดย นพ.ดิเรก ดีศิริ
ประธานคณะกรรมการฯ ขอบอกถ้าปีนี้ท่านใดไม่ลง ไม่เห็น
คลิปเด็ดแน่นอน...... Jขอประชาสัมพันธ์ชมรมไลน์แด้นท์
เปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันพฤหัส ที่ชั้น 9 อาคาร
เจษฎาบดินทร์ ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ คุณมณฑกาญจน์
แสนคำ�วงศ์ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5...... Jก่อนจากกัน
ขอบอกกล่าวเรื่องราวดีๆ ขณะนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
กำ�ลังก่อสร้างอาคาร 18 ชั้น จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญและมีจิต
ศรัทธาทุกท่าน ร่วมกันบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้
กับโรงพยาบาล ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร
เจษฎาบดินทร์ โทรศัพท์ 0-2528-4567 ต่อ 1148-9 หรือมา
บริจาคได้ด้วยตนเอง เงินเพียงน้อยนิดของท่านสามารถช่วย
ชีวิตผู้ป่วยได้เป็นจำ�นวนมาก ขอเพียงนํ้าใจของท่าน เราชาว
พระนั่งเกล้ารอนํ้าใจจากท่านนะคะ...... Jใกล้ถึงเทศกาล
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขออวยพรให้ทุกท่านประสบโชคดี
ตลอดปี 2559 สวัสดีค่ะ......



Happy Healthy

ส า ร สั ม พั น ธ์ โดย : ยินดี โพธิวร

พระนั่ ง เกล้ า

โรคสังคมก้มหน้า

บางคนใช้งานเกือบตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอน
ตอนเช้าถึงเข้านอน มิหนำ�ซํ้ายังวางไว้ข้างตัว
ขณะเวลานอนหลับอีกด้วย จนเกือบเป็นส่วน
หนึ่งของอวัยวะในร่างกายที่ขาดไม่ได้

ในยุคที่สังคมออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจำ�วัน ปริมาณการใช้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือ
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น บางคนใช้งานเกือบ
ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าถึงเข้านอน มิหนำ�ซํ้า
ยังวางไว้ข้างตัวขณะเวลานอนหลับอีกด้วย จนเกือบเป็น
ส่วนหนึ่งของอวัยวะในร่างกายที่ขาดไม่ได้ หากแต่การ
ใช้งานสมาร์ทโฟนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ ส่งผลกระทบโดยตรง
กับระบบประสาทและกระดูกต้นคอ เมื่อใช้ในท่าทางที่
ไม่เหมาะสมเป็นระยะเวลานาน สามารถทำ�ให้เกิดอาการ
เจ็บป่วยตามมาได้ อาการผิดปกติที่พบได้บ่อยในกลุ่มคน
“สังคมก้มหน้า” คือ “อาการปวดศีรษะ”
อายุรแพทย์สมองและระบบประสาท ให้ข้อมูล
ว่า การใช้งานสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ที่มากเกินไป
หรือใช้งานอย่างไม่ถูกท่าทางนั้น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำ�ให้
เกิดอาการปวดศีรษะได้เช่นกัน การก้มหน้าใช้งานเป็น
เวลานานจะทำ�ให้กล้ามเนื้อบริเวณคอเกิดอาการเมื่อยล้า
หรือเกิดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อขึ้นมาเป็นก้อน อาการ
ปวดที่ ก ล้ า มเนื้ อ คอนี้ อ าจส่ ง ความปวดไปยั ง ส่ ว นอื่ น ที่
ใกล้เคียง เช่น ท้ายทอย บริเวณขมับ รอบกระบอกตา
หรือหน้าผากได้ โรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะผู้ที่
ทำ�งานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ หรือใช้สมาร์ทโฟนอย่าง

ไม่เหมาะสม ซึ่งจะรู้จักกันดีในชื่อ “กลุ่มอาการปวดจาก
กล้ามเนื้อเกร็ง”
การก้มหน้าเป็นระยะเวลานานนั้นยังส่งผลต่อ
กระดูกต้นคอ
ทำ�ให้กระดูกต้นคอเกิดการรับนํ้าหนัก
มากกว่าปกติถึง 6 เท่า เกิดภาวะกระดูกคอเสื่อมก่อน
วัย หรืออาจถึงขั้นหมอนรองกระดูกปลิ้นออกมาทับเส้น
ประสาทได้ การเกิดกระดูกต้นคอเสื่อมนั้นถ้าไปกดทับ
เส้นประสาทสมองระดับที่ 1-4 ก็อาจเกิดอาการปวด
ศีรษะที่บริเวณท้ายทอยด้านข้างศีรษะ ขมับ กระบอก
ตา หน้าผาก รวมถึงกลางกระหม่อม ซึ่งทางการแพทย์
เรียกโรคนี้ว่า “โรคปวดศีรษะจากกความผิดปกติของคอ”
นอกจากนี้ ขณะที่เราใช้งานสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์
แสงที่ อ อกมาจากหน้ า จอหรื อ แสงสะท้ อ นจากหน้ า จอ
ยังสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบ
เฉียบพลันขึ้นในกลุ่มคนที่เป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว
จะเห็ น ว่ า สั ง คมก้ ม หน้ า ทำ � ให้ เ กิ ด อาการปวด
ศีรษะได้หลายชนิด ซึ่งบางชนิดอาจเป็นรุนแรงจนถึงขั้น
ต้องรักษาโดยการผ่าตัด ดังนั้นการใช้งานสมาร์ทโฟนหรือ
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้
เกิดอาการปวดศีรษะได้
						

สุขภาพจิต



โดย : พญ.สุธิรา ริ้วเหลือง ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

เรื่อง

ไอคิว อีคิว...ความรู้ ความสามารถ
ภาพจาก : www.med.mahidol.co.th

สวัสดีอีกครั้งค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการ
ดูแลตนเองไม่ให้เครียด ฝึกกันอย่างไรบ้าง อย่าลืมเคล็ดลับ
ที่บอกไว้นะคะ ให้เริ่มจากการรู้ตัว (ให้เร็ว) การยอมรับ
ความรู้สึก (ว่าโกรธ) และการหยุด (การกระทำ�ที่มักไม่ดี)
เท่านี้ทุกท่านก็จะสามารถดูแลตัวเองและมีความสุขความ
สงบได้อย่างดีค่ะ
J การรู้ตัว
J การยอมรับความรู้สึก
J การหยุด
เรื่องการดูแลอารมณ์ตัวเองนั้นสำ�คัญ เพราะเป็น
ส่วนหนึ่งที่เราควรมีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และที่สำ�คัญ
กับลูกๆ ของเรา เนื่องจากการอยู่ร่วมกันนั้น มักมีความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ความสามารถที่แตกต่างกัน อาจนำ�มา
ซึ่งความขัดแย้งกันได้ สิ่งที่มักตามมาคือ อารมณ์ในแบบ
ต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่อารมณ์ที่ดีแน่นอน
โดยสิ่งที่หมออยากจะเล่าให้ฟังนั้น ได้จากการคุย
กับคุณพ่อที่ท่านได้อ่านหนังสือหลายๆ เล่ม และหมอ
อยากที่จะแบ่งปัน เป็นเรื่องของ ไอคิว อีคิว
ทุกท่านคงได้ยินมามากเรื่องไอคิว คือ ความ
ฉลาดของสมอง เป็นการเรียนรู้และเก่ง เราในฐานะพ่อแม่
อยากให้ลูกมีไอคิวมากๆ นั่น คือ ลูกเราเก่ง ลูกเราฉลาด มี

ความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ให้เด็กได้รู้เรื่องราวต่างๆ ความ
รู้ที่เด็กๆ ควรได้ แต่เมื่อเด็กค่อยๆ โตขึ้น การที่จะอยู่ร่วม
กับผู้อื่นไม่ได้ใช้ความฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว การที่เด็ก
จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ควรมีอีคิวที่ค่อยๆ พัฒนาตามกาล
เวลา การมีอีคิว คือ การที่เด็กรู้จักตนเอง เข้าใจอารมณ์
นิสัย หรือลักษณะของตนเอง และเข้าใจคนอื่น การปรับ
ตัวและแก้ไข รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
ได้ฟังอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คงอยากให้ลูกเราทั้งเก่ง
ฉลาด และมีความสุขกันนะคะ ไม่ยากเลยค่ะ การที่ลูกเรา
จะเป็นแบบนี้ได้คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นตัวอย่างที่ดี และ
เป็นแบบอย่างให้กับลูก สิ่งที่เราสอนลูกทุกวัน ดูแลใกล้ชิด
และการเป็นแบบอย่าง จะเป็นตัวหล่อหลอมลูกของเรา
ให้เป็นคนมีไอคิว อีคิวดี นั่นคือ เป็นคนมีความรู้ความ
สามารถและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ อย่าลืมมา
ร่วมมือกันนะคะ หมอเป็นกำ�ลังใจให้ค่ะ การเขียนตันฉบับ
นี้ได้ หมอขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่ให้ข้อคิดดีๆ
เสมอๆ ค่ะ
ถ้าใครมีคำ�ถามสงสัย สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะ
ที่ wituravanit@gmail.com



ชุมชนนนท์

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

พระนั่ ง เกล้ า

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชน ปี 2559
สวัสดีค่ะ เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วรักษาสุขภาพ
กันนะคะ งานชุมชนปีนี้มีความเข้มข้น และมีความท้าทาย
ในการทำ�งานมากขึ้น จะสังเกตได้ว่ายุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชนมีมากถึง 10 ข้อ
ด้วยกัน ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งใน
ชุมชนในการดูแลโรคเรื้อรัง พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัว และการส่งเสริมคุณภาพตามกลุ่มวัย มีตัวชี้วัด
ทั้งหมด 9 ข้อ ดังนี้
1. อัตราการเกิดผู้ป่วย DM รายใหม่ ลดลงจากปี 58 >5%
2. อัตราผู้ป่วยที่มี HbA1c <7
>70%
3. ร้อยละของผู้ป่วย HT ควบคุมได้ (<140/90) >50%
4. ร้อยละของหญิงฝากครรภ์ครั้งแรก <12 สัปดาห์ >60%
5. อัตราของนักเรียน 5-14 ปี มีภาวะอ้วน
<15%
6. อัตราการคลอดในมารดาอายุ 15-19 ปี
<50:1000
7. อัตราผู้ป่วย Stroke มาภายในเวลา 4.30 ชม. >70%
8. อัตราผู้ป่วย ACS มาภายในเวลา 3 ชม.
>70%
9. อัตราผู้ป่วย Repeated Stroke
<20%
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ PMC ศูนย์
สุขภาพชุมชน รพ.สต. ภาคีเครือข่าย บริการในการดูแล
NCD และการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยให้เข้มแข็ง มีตัว
ชี้วัด 1 ข้อ คือ
10. อัตราผู้ป่วย DM , HT ไปรักษาที่ รพ.สต. >50%
ศูนย์สุขภาพชุมชน 			
พบว่าตัวชี้วัดทั้ง 10 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ DM, HT, Stroke, ACS งานแม่
และเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในภาพรวมของ
จังหวัด คือ Teenage Pregneney, Stroke, Stemi,

NCD ที่มีอัตราการเป็นโรคสูงและการเข้าถึงบริการตํ่า
แต่ยังขาดเรื่องของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน โรคอุบัติใหม่
ดังนั้น กลุ่มงานเวชกรรมสังคม จึงได้จัดทำ�แผนงาน/
โครงการที่สำ�คัญคือ การป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การเข้าถึงบริการเขตเมือง การจัดการ
สุขภาพในชุมชน การพัฒนาเครือข่ายให้เข้มแข็ง และ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเครือข่าย ในรูปแบบของ
โครงการครอบครัวจัดการสุขภาพ
โครงการคอนโด
จัดการสุขภาพ โดยการดำ�เนินการครอบคลุมประชาชน
ที่อาศัยทั้งในแนวราบ หมู่บ้าน ชุมชน และผู้อาศัยใน
คอนโดมิเนียม ทั้งนี้ ขับเคลื่อนโดย Service plan ที่
เกี่ยวข้อง และมีทีมหมอครอบครัว ที่มีสหสาขาวิชาชีพ
เชิงรุกเข้าดำ�เนินการ นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม/โครงการ
คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ ดำ�เนินการในรูปแบบโครงการ
Love Old การควบคุมโรคไข้เลือดออก การส่งเสริม
คุณภาพประชาชนตามกลุ่มวัย (หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์เร็ว)
พัฒนาส่งเสริม สุขภาพอนามัยวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ในวัยรุ่น อายุ 15-19 ปี ให้มีสุขภาพที่ดี ด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม โครงการเด็กนนทบุรีมีโภชนาการสมวัยไม่อ้วน
ในปีนี้พัฒนางานเชิงรุกในคอนโดมิเนียม จาก 1
คอนโดมิเนียม
ขยายดำ�เนินการในคอนโดมิเนียม
เอื้ออาทรอีก 2 แห่ง คือ บางกร่าง และท่าทราย และ
คอนโดมิเนียมในพื้นที่ดูแลของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อีก 1 แห่ง นอกจากนี้ กลุ่มงานมีการพัฒนางานจากทีม
หมอครอบครัว เป็น Acute Care ทีมดูแลเฉพาะโรค เน้น
ให้ครอบครัวมีส่วนร่วมมากขึ้น ไว้พบกันใหม่ฉบับหน้า
สวัสดีค่ะ

ของดีเมืองนนท์

นนทบุรีเมืองงาม



โดย : สนอง จุล ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

“นนทบุรี นนทบุรี นี่เป็นแดนโสภา
โอ้ลุ่มเจ้าพระยา แผ่ให้ความเมตตา หล่อชีวาผองเราชาวนนท์
นนทบุรี นนทบุรี นี่เป็นแดนไม้ผล
ขึ้นชื่อทุเรียนนนท์ ช่างชวนชิมสุดทน ผลิตผลนนทบุรี
คลองอ้อม อ้อมเพียงแต่คลอง
โอ้บางบัวทอง มองบัวกระเพื่อมดั่งปทุมศรี
บางกรวยบางใหญ่ ไทรน้อยไม้มวลมากมี
ปากเกร็ดบางตะนาวศรี นั้นมีเครื่องปั้นดินเผาไฉไล
นนทบุรี นนทบุรี นี่เป็นแดนซึ้งใจ
โอ้บางขวางขังใคร โปรดขังหัวใจฉันเอาไว้นนทบุรี”

ประพันธ์โดย คุณดิเรก ถึงฝั่ง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เมื่อเอ่ยชื่อจังหวัดนนทบุรี ใครๆ ก็ทราบว่า
เป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ห่างจาก
ใจกลางกรุงเทพฯ เพียง 20 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่
มี เ นื้ อ ที่ ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ในภาคกลางรองจากจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม โดยมีพื้นที่ 388,939 ไร่ เขตการปกครอง
ประกอบด้วย 6 อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอเมือง ปากเกร็ด
บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง และไทรน้อย คำ�ขวัญ
ประจำ�จังหวัด คือ “พระตำ�หนักสง่างาม ลือนาม

สวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่า
นามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์
ราชการ” ตราประจำ�จังหวัด คือ รูปหม้อนํ้าลาย
วิจิตร

ลักษณะภูมิศาสตร์ของจังหวัดนนทบุรี
เป็น
พื้นที่ราบลุ่มบนดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าเจ้าพระยา
มีแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลผ่านกลางเมือง ทำ�ให้พื้นที่แบ่ง
เป็นสองส่วนเหมือนกรุงเทพฯ ฝั่งทิศตะวันออกหรือ
ฝั่งซ้ายของแม่นํ้า มีเนื้อที่สองในสามของพื้นที่จังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นบริเวณชุมชนเมือง ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ มากมาย รวมถึงโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ของเรา
เช่นกัน ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่นํ้าเจ้าพระยาก็กำ�ลังก่อสร้าง
อาคารสูงถึง 18 ชั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในปี 2561
ส่วนฝั่งตะวันตกหรือฝั่งขวาของแม่นํ้าเจ้าพระยา ยังเป็น

พื้นที่สำ�หรับเกษตรกรรมบางส่วน เพราะมีแม่นํ้าลำ�คลอง
แยกย่อยออกไปมากมาย ชาวนนทบุรีโดยเฉพาะที่อยู่
ใกล้ลำ�นํ้ายังคงดำ�รงวิถีชีวิตแบบชนบท ซึ่งนับวันชีวิต
ความเป็นอยู่แบบธรรมชาติไม่ปรุงแต่งมาก จะลดน้อย
ลงทุกทีจนกลายเป็นสังคมเมืองสมัยใหม่
ปัจจุบันจังหวัดนนทบุรีถูกความเจริญก้าวหน้า
ทางวัตถุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ รุกเข้ามาอย่างยั้งไม่อยู่
ใครที่ไม่เคยมาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อ 2-3 ปี ที่
แล้ว ตอนนี้อาจขับรถหลงทางหรือไปไม่ถูกก็เป็นได้
เพราะมีทั้งสะพานที่สร้างใหม่ ถนนที่เชื่อมต่อกันไปมา
มากมาย หากท่านที่ถวิลหาความเป็นอยู่เรียบง่ายของ
ชาวนนทบุรีที่อาศัยอยู่ริมแม่นํ้าลำ�คลองอันสงบร่มเย็น
ตามธรรมชาติ แนะนำ�ให้ท่านลงเรือจากท่านํ้านนทบุรี
ล่ อ งเรื อ เข้ า สู่ ค ลองบางกรวยที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ คลอง
บางกอกน้อย และคลองแม่นํ้าอ้อม ท่านก็จะเพลินใจ
ไปกับสองฝั่งคลอง ซึ่งเรียงรายไปด้วยบ้านริมนํ้าและ
สวนที่ร่มรื่นไปด้วยเงาไม้ชายนํ้า
ผ่านวัดวาอาราม
ต่างๆ ที่เก่าแก่และสวยงาม ท่านที่เป็นชาวนนทบุรีควร
หาโอกาสล่องเรือชมวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติแบบนี้บ้าง
อย่าให้เป็นไปตามคำ�พังเพยที่ว่า “ใกล้เกลือกินด่าง”
เพราะบรรยากาศอันร่มรื่นตามแม่นํ้าลำ�คลองของชาว
นนทบุ รี ค งจะหมดไปในวั น ข้ า งหน้ า ในไม่ ช้ า นี้ อ ย่ า ง
แน่นอน

 ท่องโลกกว้างสมุนไพร
พระนั่ ง เกล้ า
พญายา
(ไทย) ทานาคา (เมียนมา)
......คุณค่าของไม้ ๒ แผ่นดินที่แตกต่าง
ส า ร สั ม พั น ธ์

โดย : ภ.ก. เรวัต เตียสกุล

๑

“ต้นพญายา” (Naringi crenulata) เป็นไม้ยืนต้นอยู่
ในวงศ์เดียวกับต้นมะนาวครับ มีลักษณะเด่นที่กิ่งก้านจะมีหนาม
แข็งแหลม ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ เมื่อส่องดูจากท้องใบ
จะเห็นเป็นจุดใสๆ กระจายทั่วใบครับ ก้านใบแผ่นเป็นปีก ลำ�ต้น
มีชั้นของเปลือกไม้ ดอกออกเป็นช่อที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผลกลม
ในตำ�รายาไทยใช้ ใบ แก้ลมบ้าหมู ราก เป็นยาถ่าย ผล เป็นยา
บำ�รุง เปลือกต้น แก้ไข้ ขับลม แก่น ดองเหล้ากินแก้อาการป่วยที่
ทำ�ให้ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิตจางครับ

๒

๓
๔

๕

๖

๗
รูป ๑.ลักษณะต้นพญายา ๒. ดอกต้นพญายา ๓. ผลต้นพญายา ๔.ลำ�ต้นต้นพญายา
๕. ลำ�ต้นที่ถูกตัดและแผ่นจานหินที่ใช้ฝน (ภาษาเมียนมาเรียกเจ้าก์เปียง)
๖.ใบที่แสดงเป็นจุดใสๆเวลาส่องดูจากท้องใบ ๗.ใบหน้าเด็กชาวเมียนมาที่ทาแป้งทานาคา

กราบสวัสดีปีใหม่ท่านผู้อ่านทุกๆ ท่าน และสวัสดี
ประเทศไทย กับพุทธศักราชใหม่ ๒๕๕๙ เวลาแรกก้าวที่จะเข้าสู่
AEC กันนะครับ ท่องโลกกว้างสมุนไพรฉบับนี้ผู้เขียนจึงอยากจะ
ขอแนะนำ�สมุนไพรไทยต้นหนึ่งที่ใช้เป็นยากันมาแต่โบราณ อีกทั้ง
ยังเป็นพืชเศรษฐกิจของเพื่อนบ้านเราประเทศเมียนมาให้ได้รู้จัก
กัน นั่นคือ “ต้นพญายา” หรือมีชื่อเรียกอื่นๆตามท้องถิ่นอีกไม่
ว่าจะเป็น “ขะแจะ” “กระแจะ” “ตุมตัง” และ “ตนาว” ชื่อเรียก
ไทยในหลายๆชื่ออาจยังทำ�ให้ผู้อ่านไม่คุ้นเคยกันนัก แต่หากเรียก
เป็นภาษาเมียนมาหลายๆ ท่าน ต้องเคยได้ยินและรู้จักกันไม่มากก็
น้อยมันคือ “ต้นทานาคา (Thanaka)” นั่นเองครับ

สำ�หรับในเมียนมาพบว่า ต้นพญายา หรือที่เรียกกันว่า
ต้นทานาคา ถูกมุ่งเน้นเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจเวชสำ�อางค์มากกว่า
เพื่อใช้ประโยชน์ทางยาครับ
ส่วนที่นำ�มาใช้ประโยชน์ได้จะใช้
เฉพาะส่วนเปลือกต้นเท่านั้น การนำ�มาใช้จะเริ่มจากการตัดลำ�ต้น
ของต้นพญายาเป็นท่อนๆ โดยส่วนใหญ่ลักษณะต้นที่ดีที่ถูกเลือก
จะเป็นลำ�ต้นตรงขนาดประมาณ ๑๐ ซม. และไม่เป็นลำ�ต้นที่มี
การแตกแขนงกิ่งก้าน นำ�ท่อนไม้ที่มีเปลือกไม้ติดมาฝนกับแผ่น
หินรองซึ่งมีลักษณะเป็นถาดเรียบ จะได้เป็นผงฝุ่นละเอียดสีเหลือง
นวลออกมา จากนั้นใช้นํ้าเล็กน้อยผสมละลายต่อบนแผ่นถาดหิน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะใช้ทาที่ใบหน้า โดยชาวเมียร์ม่ามีความเชื่อว่าจะ
ทำ�ให้ผิวเนียนสวยลดความมันบนใบหน้า ไม่ทำ�ให้ผิวหน้าแห้ง ลด
รอยเหี่ยวย่น ป้องกันผิวหน้าจากแสงแดด อีกทั้งยังช่วยป้องกัน
และรักษาสิวฝ้าด้วย
ทั้งนี้ในปัจจุบันพบว่ามีรายงานถึงองค์ประกอบสารเคมี
ในพืชที่สำ�คัญหลายตัว ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ถึงคุณค่าของภูมิปัญญา
พื้นบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็น “สารมาร์มีซิน” ที่มีคุณสมบัติเป็น
สารตัวช่วยยับยั้งการเสื่อมของเซลล์ผิวหนังและเพิ่มการสร้าง
คอลลาเจน“สารซูเบอโรซิน”มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ช่วยป้องกัน
และรักษาสิว ตลอดจนพบ “สารอาร์บูติน” ซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์
ยั บ ยั้ ง กระบวนการสร้ า งเม็ ด สี เ มลานิ น ที่ เ ป็ น ต้ น เหตุ ข องฝ้ า ได้
อุตสาหกรรมเครื่องสำ�อางค์พญายาขนาดใหญ่สมัยใหม่ของเมียร์ม่า
นั้นไม่ได้ตัดโค่นต้นโดยตรง แต่จะใช้วิธีเชิงอนุรักษ์โดยการลอก
เปลือกต้นแทน ต้นไม้ที่ถูกลอกเปลือกนั้นจะไม่ตาย แต่จะต้องใช้
เวลาประมาณ ๕ ปี เพื่อฟื้นฟูเกิดชั้นเปลือกไม้ใหม่ต่อไปครับ ชั้น
เปลือกไม้ที่ได้จะเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อทำ�เป็นสารสกัดออก
มาและทำ�ให้เป็นผงละเอียดแห้งในขั้นสุดท้าย ซึ่งผงที่ได้จะถูก
นำ�ไปใส่ในบรรจุภัณฑ์เพื่อขาย หรืออาจนำ�ไปแต่งเป็นสูตรตำ�รับ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นครีม โลชั่น เพื่อการทำ�ตลาดต่อไปครับ แต่
อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นยาป้ายทา ผู้บริโภคทุกท่านที่ใช้ย่อมมี
โอกาสอาจพบอาการแพ้ได้ ฉะนั้นก่อนใช้ควรทดลองใช้เพียงเล็ก
น้อยก่อน หากไม่มีอาการผิดปกติจึงใช้กับใบหน้า จะได้สวยใส
และปลอดภัยกันครับ
อ้างอิงภาพจาก: ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บริการน่ารู้
โดย : อรทัย



ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

คลินิกพิเศษ Heart Failure Clinic
คลินิกพิเศษ Heart Failure Clinic เริ่มเปิดให้บริการ
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2558 โดยกลุ่มงานอายุกรรม
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่อให้บริการผู้ป่วยกลุ่มภาวะหัวใจ
ล้มเหลว
ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นกลุ่มอาการซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ความผิดปกติของการทำ�งานของหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยกลุ่มนี้ต้อง
ได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยแต่ละรายจะมีอาการ
อาการแสดง การดำ�เนินโรค และการพยากรณ์โรคที่แตกต่าง
กัน
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญของโรค จึงได้จัดตั้งคลินิกพิเศษ
Heart Failure Clinic ขึ้นมา โดยได้รับการดูแลจาก
สหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
นักกายภาพบำ�บัด นักโภชนาการ นักจิตวิทยา เวชกรรม
เวชระเบียน ประสานงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ภายในห้องตรวจจะประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล
เภสัชกรรม นักโภชนาการ และนักกายภาพบำ�บัด ผู้ป่วยจะได้
รับความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจล้มเหลว สาเหตุ อาการ คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับการใช้ยา การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับ
โรค และการออกกำ�ลังกายที่ถูกต้อง พร้อมรับสมุดคู่มือผู้ป่วย
เกี่ยวกับคำ�แนะนำ�ในการปฏิบัติตัว ในสมุดคู่มือจะมีตารางให้
ผู้ป่วยชั่งนํ้าหนักตัว เพื่อประเมินตนเองที่บ้าน ผู้ป่วยสามารถ
ปรับยาขับปัสสาวะเองได้ ตามคำ�แนะนำ� สามารถทำ�กิจกรรม
ต่างๆ ได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บัตรประจำ�ตัวผู้ป่วย Heart Failure Clinic
การรับผู้ป่วยเข้าคลินิกพิเศษ Heart Failure Clinic
1. เคยมีอาการและอาการแสดงของภาวะหัว ใจล้มเหลว
อย่างน้อย 1 ครั้ง
2. ตรวจ Echocardiogram EF < 40%
3. ผ่านการประเมินจากอายุรแพทย์โรคหัวใจแล้ว
เห็นสมควรให้นัดผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิก

วันเวลาให้บริการ
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00-12.00 น.
ห้อง Fit For Life อาคารมารดาเรียม ชั้น 1
(ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 55)
ติดต่อสอบถาม โทร.02-528-4567 ต่อ 3155



มุมคลายเครียด

ส า ร สั ม พั น ธ์ โดย : เทศสยาม บุญยมาลิก

พระนั่ ง เกล้ า

ราชบุรี

ชุมชนคนเมืองอาร์ตจังหวัดราชบุรี
ได้ยินชื่อแล้ว
คนอาร์ตๆ อย่างเราก็อยากไปเที่ยวชมบ้าง ทั้งทาง ททท. ได้
โปรโมทให้เป็นหนึ่งในเมืองต้องห้ามพลาด ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ขับรถแบบชิวๆ สัก 1-2 ชม. แวะกินข้าวเช้าแถวนครปฐม
ก่อนถึงเมืองราชบุรีที่แรก แปดโมงกว่าๆ “เถ้า ฮง ไถ่” เป็น
กิจกรรมปั้นโอ่งมังกรของราชบุรี บริหารโดยวศินบุรี
สุพานิชวรภาชน์ (เฮียติ้ว) เจนเนอเรชั่นที่ 3 ของตระกูล ดีกรี
ศิลปะงานปั้นจากเยอรมัน เดินชมภายในโรงงานเต็มไปด้วย
สีสัน งานปั้นแปลกตามีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ สะดุดตาที่เจ้า
จุด สุนัขขนาดตัวใหญ่ที่มีรูเป็นเหมือนลายจุด จบด้วยตรง
ร้านกาแฟโมเสทหลากสี ได้เจอเฮียติ้วที่กรุณาร่วมถ่ายภาพ
ด้วยและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง เฮียติ้วได้พูดถึงโครงการ
Art map ที่จะจัดในเดือนมกราคมปีหน้า(พ.ศ.2559)ซึ่งจะ
เป็นงานศิลปะทั้งเมืองราชบุรีแบบเป็นจุดถาวร ก่อนจากกัน
ยังได้มอบหนังสือ Normal Art (ปกติศิลป์) ซึ่งเป็นการจัดงาน
ของคนราชบุรีแบบอาร์ตๆ เมื่อต้นปี ขอขอบคุณเฮียติ้วมา ณ
ที่นี้ด้วยครับ อ้อกิจกรรมเพ็นท์สีกระถางแบบอาร์ตๆ สำ�หรับ
ผู้สนใจติดต่อลงชื่อได้เลยนะครับ ที่ต่อไปคือ พิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติราชบุรี สนามหญ้าด้านหน้ามีเจ้าจุดตัวใหญ่ๆ

3-4 ตัว ชมด้านในอาคารทรงโบราณ เป็นเรื่องราวความเป็น
มาเป็นไปของเมืองราชบุรี
ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบัน
เรื่องราวเยอะมากจริงๆ เดินไปเดินมาใกล้เที่ยงพอดี ต้อง
ชิมเจ้านี้เลย “อาตี๋ โกปี๊” ร้านกาแฟขนมจีบติ่มซำ� ร้านอยู่
เยื้องๆ กับพิพิธภัณฑ์ อาหารโอเคจัดร้านสวยงามน่านั่ง เลย
จากพิพิธภัณฑ์ไป ไปถ่ายรูปกับเด็กดินที่ปั้นโดยศิลปินนาย
โลเล เป็นจุดแลนด์มาร์คตั้งอยู่ริมแม่นํ้าข้างหอนาฬิกาเก่า
เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่เป็นรูปเด็กนั่งกอดเข่าสีขาวน่ารักดีครับ
ใกล้กันจะมีหอสมุด D-KUNST เป็นบ้านเก่า 3 ชั้น ชั้น 1
เป็นหอสมุด ชั้น 2 เป็นร้านกาแฟ ชั้น 3 จัดเป็นที่แสดงงาน
ศิลปะ เราเดินชมงานและถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ภายในร้าน
อุดหนุนเครื่องดื่มเป็นบ๊วยโซดาอร่อยดีครับ เวลาล่วงมาบ่าย
3 แล้วคงต้องเข้าไปเช็คอินหาที่พักกันก่อน เราเลือกพักที่
Space 59 เป็นที่พักที่ดูดีมากราคาไม่แพง เข้าไปพักผ่อนก่อน
ตอนเย็นให้แดดร่มลมตก ไปตลาดโคยกี้ ราชบุรี ฝากท้องมื้อ
เย็นกับร้านข้าวต้มข้างตลาด เดินเล่นตลาดนัดวันศุกร์ เสาร์
อาทิตย์ เขาปิดถนนช่วงสั้นๆ ทำ�เป็นถนนคนเดิน ช่วงนี้เริ่ม
กินเจอาหารเจเยอะมาก สามสี่ทุ่มช็อป ชม กินจนเมื่อย ต้อง
ขอตัวไปนอน เพื่อเตรียมเดินทางต่อไปกาญจนบุรีในวันพรุ่งนี้
เมืองราชบุรีมีเสน่ห์ไม่เบา มาหนึ่งวันยังรู้สึกว่ายังเที่ยวไม่ครบ
สงสัยต้องมาแก้ตัวคราวหน้า แต่ก็ลองมานะครับ ไปเช้าเย็น
กลับก็ได้ แล้วคุณจะติดใจ บ๊ายบาย

ธรรมน่ารู้



โดย : ลอยชาย บุญปลื้ม ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม
1. มีวินัยในตัวเอง 3 ประการ คือ
 รู้จักระวังตัว
 รู้จักควบคุมตัวเองได้
 รู้จักเชื่อฟังผู้ใหญ่ ถ้าเป็นเด็กจะไม่เถียงผู้ใหญ่
2. มีกิจนิสัย 4 ประการ
 ขยัน ไม่จับจด รักงาน สู้งาน
 ประหยัด รู้จักใช้ชีวิตและทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และคุ้มค่า
 พัฒนา รู้จักพัฒนาตัวเอง และอาชีพให้ดีขึ้น
 สามัคคี รักครอบครัว รักหมู่คณะ และรักประเทศชาติ

3. มีลักษณะนิสัย 4 ประการ
 มีสัมมาคารวะ
 อุตสาหพยายาม
 ปฏิบัติตามระเบียบวินัย
 รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ วางตัวได้เหมาะสม
4. มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ประการ ได้แก่
 รู้จักคิด
 รู้จักปรับตัว
 รู้จักแก้ปัญหา
มีทักษะในการทำ�งานและค่านิยมที่ดีงามในอนาคตเจ้านาย
ทิ้งลูกน้องไม่ได้ ลูกน้องทิ้งเจ้านายไม่ได้ เข้าหลักที่ว่า ผู้ใหญ่
ดึง ผู้น้อยดัน คนเสมอกันจะได้อุปถัมภ์คํ้าจุนตลอดไป
5. อานิสงส์ในการเดินจงกรม
 อดทนต่อการเดินทางไกล
 อดทนต่อความเพียร
 มีอาพาธน้อย
 ย่อยอาหารได้ดี
 สมาธิที่ได้ขณะเดินตั้งอยู่ได้นาน
(ในปัญจกนิบาตอังคุตตรนิกาย เล่ม 32)
จากหนังสือกฎแห่งกรรมเล่มที่ 7 ภาคธรรมบรรยาย-ธรรมปฏิบัติ
เรื่อง คติกรรมฐาน โดย พระธรรมสิงหบุราจารย์
http://www.jarun.org/v6/th/lrule07p0601.html

ดูแลสุขภาพ

โดย : บุญช่วย คล้ายเมือง



ส า ร สั ม พั น ธ์

การ์ตูน

พระนั่ ง เกล้ า

ชำ�ระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ 27/2535
ปทจ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

91 ถนนนนทบุรี ตำ�บลบางกระสอ
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ที่ นบ 0032.202/พิเศษ
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นายพิทยา
นายวชิร
นายพงษ์สรร
นายสินชัย
นางสาวอภิญญา
นางสาวสุพจมาลย์
นางประดับ
นางอรทัย

ว่าพัฒนวงศ์
รุจิโมระ
สุวรรณ
แว่นไวศาสตร์
กุลฑลลักษมี
กิจฉวี
ทองใส
ปึงวงศานุรักษ์

9. นางยุพา
10.นางสุวันดี
11.นางยินดี
12.นางวรัญญา
13.นายเทศสยาม
14.นางสาวสมพร
15.นางสาวกาญจนา
16.นางเบญจมาศ

สำ�นักงาน

สุทธิมนัส
บัญชรเทวกุล
โพธิวร
ขาวเหลือง
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เหว่าไว
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ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
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