
“ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบัน อันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวง ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกาย ชีวิตร่างกายดำารงอยู่ได้ เพราะอวัยวะ

ใหญ่น้อยทำางานเป็นปรกติพร้อมกันอย่างไร ชาติบ้านเมืองก็ดำารงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆ ตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้น”

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำารวจ 

และอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนาม ในงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก ๘ มิถุนายน ๒๕๑๔

ข่าวบริการ

p ห้องตรวจสิทธิต้นสังกัด/ประกันสังคม (นอกเวลา) ย้ายที่ทำาการจาก ชั้น 2 ห้อง 218, 219 
 มาเปิดให้บริการที่ ชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ ห้องเบอร์ 28

p ห้องตรวจบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (นอกเวลา) ย้ายที่ทำาการจากชั้น 2 ห้อง 205 
 มาเปิดให้บริการที่ ชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ ห้องเบอร์ 25

 พวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คงรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญหลายๆ   อย่างในโรงพยาบาลของเรา 
การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอาคาร สถานที่ อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 ชั้น 60 ห้อง 
ซึ่งมีชื่ออาคารตามที่คณะกรรมการได้คัดเลือกมาว่า “อาคารเจ้าสัว” ได้มีพิธีเปิดอาคารไปแล้ว รออีก 1-2 เดือน คงสามารถเปิด
บริการได้  อาคารศูนย์การแพทย์  18  ชั้น  ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนระดับตติยภูมิ มีห้องผ่าตัด  ห้องสวนหัวใจ 
หอผู้ป่วยหนัก ฯลฯ คาดว่าจะเปิดบริการได้ใน 1-2 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้ อาคารหอผู้ป่วยใน 8 ชั้น เฟส 2 ที่จะสร้างคู่ขนานกับ
อาคารแรก ก็อยู่ในช่วงรื้อถอนอาคารเดิม (ตึกศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูกหญิง) เพื่อปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในอีกประมาณ 2-3 ปี ข้างหน้า ในส่วนของตึกอุบัติเหตุเดิมที่ชำารุดหมดสภาพ ก็ได้ทุบทิ้งและปรับพื้นที่เป็นลานจอดรถชั่วคราว 
และปรับอาคารบางส่วนที่ยังมีโครงสร้างแข็งแรง เพื่อเป็นห้องฉุกเฉินในอนาคต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ในระยะแรกอาจสร้าง
ความลำาบากความไม่สะดวก ทั้งแก่ผู้มารับบริการและพวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกคน แต่ก็ขอให้ทุกคนอดทน เมื่อวัน
เวลาผ่านไปอีก 1-2 ปี เราจะมีอาคารเพิ่มขึ้นอีกหลายอาคาร มีพื้นที่และศักยภาพในการให้บริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำาให้โรงพยาบาลของเราก้าวไปสู่การเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำาของกระทรวงสาธารณสุข ตามวิสัยทัศน์ที่พวกเราตั้งไว้ได้
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 20 เมษายน 2559 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งในโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าของเรา เราก้าวไปอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ “การเป็นศูนย์
การแพทย์ชั้นนำาของกระทรวงสาธารณสุข” มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กระทรวง
สาธารณสุข บรรยากาศเป็นไปอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน
รวมทั้งองค์กรแพทย์ผู้มีบทบาทสำาคัญยิ่งในการร่วมผลิตแพทย์เพื่อเติมเต็มในระบบ
บริการสุขภาพของประเทศไทยนำาไปสู่ความเสมอภาคการบริการสังคม สอดคล้อง
กับการที่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา และกระทรวงกลาโหม ได้มีความ 
ร่วมมือกันในการผลิตแพทย์ร่วม ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงงานวิจัย ตลอดจน 
สนับสนุนการส่งต่อผู้ป่วยที่มีความจำาเป็นต่อการรักษาในระดับสูงขึ้น
 ความร่วมมือในครั้งนี้     โรงพยาบาลของเราจะเริ่มรับนักศึกษาแพทย์ชั้น
ปีที่ 4, 5 และ 6 ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ซึ่งโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จังหวัดนนทบุรี 
และโรงพยาบาลชุมชนอีก 5 แห่ง คือ บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง ไทรน้อย และ
ปากเกร็ด รวมทั้ง รพ.สต. ในจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเรา ได้ยกศักยภาพขึ้นเป็นศูนย์เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง ที่มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์
เต็มเวลาตลอดปี เราจะได้ให้การสนับสนุนการให้มีการปรับปรุงระบบบริการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรคน เครื่องมือ ร่วมกัน ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีและ
ใกล้เคียงก็จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้  
            ด้วยความปรารถนาดี  
            นพ.วิรุฬห์  พรพัฒน์กุล  
    ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สารจากผู้อำานวยการ 

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

 ทุกวันนี้หลายๆ คนรู้สึกว่าวงการสาธารณสุขในบ้านเรา
กำาลังได้รับ “เสียง” วิพากษ์วิจารณ์ ตำาหนิ นินทา เลยไปจนไป
ถึงขั้นด่าหรือแม้กระทั่งใส่ร้ายกันมากขึ้นและดูจะรุนแรงขึ้นทุกวัน 
คงต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนและสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Face-
book หรือ Line เองก็มีส่วนทำาให้ “เสียง” เหล่านี้ยิ่งมากขึ้นและ
ดังขึ้น แล้วพวกเราจะรับมือกับ “เสียง” ต่างๆ เหล่านี้อย่างไร? ผม
คิดว่าแม้เราจะห้าม “เสียง” เหล่านี้ไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าพวกเราจะ
อยู่กับมันได้ดีขึ้น ถ้าใช้หลักต่อไปนี้
 “Keep calm” ตั้งสติ อดทนอดกลั้น สงบกายสงบใจ
พึงระลึกว่าการตอบโต้ที่เกิดจากอารมณ์หรือความคิดแง่ลบ ไม่
เป็นผลดีกับใคร และอาจทำาให้เรื่องเลวร้ายลงกว่าเดิม
 “Be professional” รักษาความเป็นมืออาชีพเอาไว้ 
อย่าปล่อยให้ “เสียง” เหล่านี้ มามีอิทธิพลเหนือกว่าความเป็น
มืออาชีพของพวกเราท่ีได้ผ่านการฝึกอบรมในทางวิชาชีพมาแล้ว 
อย่างไรก็ตาม เราต้องตระหนักว่า บางครั้ง “เสียง” เหล่านี้อาจ
กำาลังพยายามบอกอะไรบางอย่างที่สำาคัญมากๆกับเรา โดยเฉพาะ
ในบางอย่างที่เราอาจทำาผิดพลาดไป แม้จะไม่รื่นหู แต่ก็จำาเป็นที่
เราต้องเก็บเอามาใคร่ครวญด้วยใจที่เป็นกลาง จึงจะถือได้ว่าเป็น
มืออาชีพอย่างแท้จริง
 “Don’t feed the troll” บางครั้งบางคราวเราก็ต้อง
ยอมรับว่า บางครั้ง “เสียง” เหล่านี้บางทีก็เป็นเรื่องไร้สาระ บ้าง

แค่ต้องการก่อกวนหรือเพื่อความสะใจเท่านั้นเป็นการเสียแรงเสีย
เวลาไปเปล่าๆ กับการพยายามชี้แจงหรือตอบโต้กับทุกๆ เรื่องที่
เข้ามา เอาแรงเอาเวลาไปจัดการเฉพาะเรื่องที่สำาคัญจริงๆ ดีกว่า 
การไม่ไปตอบโต้ ไม่สนใจ จะทำาให้เสียงก่อกวนที่ไม่มีสาระค่อยๆ 
เบาลงจนจางหายไปเอง หวังว่าพวกเราจะอยู่กับ “เสียง” เหล่านี้
ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นครับ

(รับเชิญ)

Keep calm, Be professional and Don’t feed the troll!

“The good thing about science is that it’s 
true whether or not you believe in it.” - Neil 
deGrasse Tyson
“ข้อดีของวิทยาศาสตร์ คือ มันจะเป็นความจริง
เสมอ ไม่ว่าคุณจะเชื่อมันหรือไม่ก็ตาม”

    นพ.สรวุฒิ เกษมสุข

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

สารจากผู้อำานวยการ / บทบรรณาธิการ



	 J สวัสดีค่ะ ชาวพระนั่งเกล้าทุกท่าน....  J ขอ
ต้อนรับสู่ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙     ของการเปิดให้บริการของ
โรงพยาบาล  และปีนี้ก็เป็นนิมิตรหมายที่ดีของชาวพระนั่งเกล้า 
ที่จะได้น้อมรำาลึกถึงพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ โดยโรงพยาบาลได้จัดให้มีการถวาย
พานพุ่มที่หน้าอาคารเจษฎาบดินทร์ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๙  และขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้มาร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน....... J จะเห็นได้ว่า 
หน้าโรงพยาบาลของเราสวยงาม มีบรรยากาศที่น่าทำางานมาก
ขึ้น ต้องขอชื่นชมทีมผู้บริหารทุกท่าน นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล 
ผู้อำานวยการของเรา ท่านไม่เคยหยุดคิดแม้เวลาพักผ่อน........ 
J	ช่วงนี้ต้องจับตาความเคลื่อนไหวอย่าได้กระพริบตา 
เพราะตำาแหน่งรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร      กับตำาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป (พ่อบ้าน) ซึ่งขณะนี้ คุณจินตนา  เจริญศุข 
ได้รักษาการในตำาแหน่งและรับผิดชอบด้านบริหารงาน โดยมี 
คุณอภิชาต พิมลไพบูลย์ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นผู้ช่วยฯ 
...... J และท่านผู้อำานวยการฯ ได้มอบหมายให้ นพ.ดิเรก  
ดีศิร ิ ดูแลกลุ่มภารกิจอำานวยการ ....... J ต้องบอกกล่าว
ว่า โรงพยาบาลของเราได้เปิดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฯ ซึ่ง
รับนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยสยาม เริ่มเรียน วันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม นี้ โดยมี   พญ.สิริรัตน์  ลิมกุล   เป็นผู้อำานวยการ
ศูนย์ฯ สำานักงานตั้งอยู่ที่ชั้น ๖ อาคารเจษฎาบดินทร์
ค่ะ......... J นอกจากนี้ ยังมีรางวัลที่น่าชื่นชมและเป็นความ

ภาคภูมิใจของโรงพยาบาล กับงานแพทย์แผนไทย ที่ได้รับ
ประกาศนียบัตรมาตรฐานการนวดไทยระดับดีเยี่ยม........ J 
และขอแสดงความยินดีกับ  ทพ.ชาญ  เศรษฐวานิช ได้รับ
คัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำาปี ๒๕๕๙.. 
J ขอแจ้ง พญ.วรงค์กช เชษฐพันธ ์ รักษาการในตำาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม ประสานได้ทุกเรื่องยินดีช่วย
เหลือค่ะ..... J ปีนี้โรงพยาบาลมีผู้เกษียณอายุราชการเยอะมาก  
ซึ่ง  ๑   ในจำานวนนี้  คือ    นพ.ประพันธ์  ปลื้มภานุภัทร 
ผู้ช่วยผู้อำานวยการด้านปฐมภูมิฯ ทำาให้ต้องขาดแพทย์ฝีมือดี
ไปอีก ๑ ท่าน...... J และได้ข่าวแว่วๆ ว่า ผู้บริหารฯ จัดทริป
ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ ขอให้ทุกท่านได้มีความสุข
และถ่ายรูปสวยๆ  มาให้ชื่นชมกันด้วยนะคะ   คุณจริยาพร 
เจริญโลห์ทองด ี (ป้าหยก)....... J ขอฝากงานการกุศล  
มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้จัดเดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙  
มิถุนายน ๒๕๕๙  จึงขอเชิญชวนบุคลากรของโรงพยาบาล
ทุกท่านร่วมกิจกรรม  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
งานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเจษฎาบดินทร์ โทร. ๑๑๔๘-๙ 
รายได้ท ั ้งหมดสมทบทุนซื ้ออ ุปกรณ์ทางการแพทย์ให ้
โรงพยาบาล....... J ก่อนจากกันขอฝากว่า ช่วงนี้อากาศร้อน 
ก็ขอให้ทุกท่านทำางานด้วยจิตใจที่มีหัวใจของงานบริการ อย่า
ได้ร้อนเหมือนอากาศกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า

สวัสดีค่ะ                       

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย : ป้าแคท
โฟกัสริมรั้ว



1. ขับถ่ายผิดปกติ
 w มะเร็งลำาไส้ใหญ่/ทวารหนัก
 w มะเร็งต่อมลูกหมาก
2. แผลเป็นเรื้อรัง
 w มะเร็งผิวหนัง
 w มะเร็งช่องปาก
 w มะเร็งกระเพาะอาหาร
3. ตุ่มก้อนบนร่างกาย
 w มะเร็งต่อมนำ้าเหลือง
 w มะเร็งเต้านม
 w มะเร็งเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
4. กินกลืนลำาบาก
	 w มะเร็งหลอดคอ
 w มะเร็งหลอดอาหาร
 w มะเร็งทางเดินอาหาร
 w มะเร็งหลายชนิด
5. เลือดออกทางทวารต่างๆ
  w มะเร็งปากมดลูก
  w มะเร็งลำาไส้ใหญ่/ทวารหนัก
  w มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ
 w มะเร็งโพรงหลังจมูก
 w มะเร็งเต้านม
6. ไฝหูดเปลี่ยนไป
 w มะเร็งผิวหนัง

สัญญาณเตือน “ป้องกันมะเร็ง”

7. ไอเสียงแหบเรื้อรัง
 w มะเร็งปอด
 w มะเร็งหลอดคอ
 เมื่อรู้    7   สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็งแล้ว 
การดูแลสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลโรคมะเร็ง วิธีปฏิบัติ
ห่างไกลมะเร็ง
1. ไม่สูบบุหรี่/เมาสุรา
2. ออกกำาลังกายเป็นนิจ
3. ทำาจิตใจให้แจ่มใส
4. กินผักผลไม้
5. หมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำา

7 สัญญาณอันตราย ของโรคมะเร็ง สังเกตง่ายๆ ดังนี้ 

 ดังนั้น ทุกคนควรสำารวจร่างกายอย่างสมำ่าเสมอ 
และควรพบแพทย์ตรวจร่างกายเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 
1  ครั้ง    หรือปรึกษาแพทย์โดยเร็วเมื่อมีอาการผิดปกติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะถ้าเรารู้ได้เร็วเท่าไหร่ โอกาสใน
การรักษาให้หายขาดก็มีมากขึ้นเท่านั้น 

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

Happy  Healthy

โดย  : ยินดี  โพธิวร



เรื่อง …กิจกรรมอะไรดี...

 สวัสดีค่ะ   เวลาผ่านไปค่อนข้างรวดเร็ว    เด็กๆ 
ปิดเทอมและใกล้จะเปิดเทอมแล้ว คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยกัน
ไหมคะ บางท่านและส่วนมากมักจะบอกหมอว่า...เหนื่อย
มากเลยค่ะ...เมื่อไรจะเปิดเทอมเสียที...เข้าใจเลยนะคะว่า
ปิดเทอมวุ่นวายมากแค่ไหน ปั่นป่วนจนคิดว่าเปิดเทอม
เร็วๆ นะคะคุณครู มาเข้าใจคุณครูก็ช่วงนี้แหละค่ะ
 คุณพ่อคุณแม่ถามเข้ามามากมายเลยนะคะช่วงนี้ 
ว่าปิดเทอมทำาอะไรดีคะคุณหมอ มีหลายคำาตอบค่ะ ซึ่งขึ้น
อยู่กับว่าครอบครัวไหนเหมาะกับอะไร ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับ
ปัจจัยดังนี้
1.  ตัวลูก ลูกของเราเป็นเด็กอย่างไร นิสัย ความถนัด 

ความเก่ง ความชอบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรคุยกันใน
ครอบครัว ว่าจะเลือกเอาความชอบหรือความถนัด
หรือเสริมบางอย่าง จริงๆ ควรมีหลายอย่างปะปนกัน
ไปเพื่อทำาให้ลูกของเราพัฒนาและมีความสุข สนุกใน
ทุกกิจกรรม   เช่น    ลูกเก่งกีฬาแต่เรียนภาษาไม่เก่ง 

 ก็อาจเสริมทั้งกีฬาและภาษาไปพร้อมๆ  กันในช่วง
 ปิดเทอม โดยทุกคนในครอบครัวควรมาคุยร่วมกัน 

เพื่อการไม่ทะเลาะกันหรือล้มเลิกในภายหลัง
2. คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ควรคุยกันในเรื่องการดูแล

กิจกรรมว่าใครดูแลติดตามผลของกิจกรรมนั้นๆ เช่น ดู
ลูกเล่น (ในบางครั้ง) และคุยกับครูฟุตบอล (บางครั้ง) 

หลังเรียนเสร็จ เพื่อดูว่าลูกของเรามีฝีมือพัฒนาไปมาก
น้อยเท่าไร มีความชอบหรือไม่ หรือมีความเป็นนักเตะ
ที่เก่งมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นการดูการเสริม และ
พัฒนาต่อไปในอนาคต หรือเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุก
เท่านั้น เป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่ควรติดตามนะคะ

3.  สถานที่/การเดินทาง/การรับ-ส่ง สะดวกปลอดภัย
หรือไม่ ควรมองด้วยนะคะ เพราะว่าถ้ากิจกรรมดีแต่
เดินทางไกล ลำาบากหรืออันตรายก็อาจรอดูก่อน

4.  ค่าใช้จ่าย สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำาคัญมากๆ ในยุคสมัยนี้ที่ต้อง
ดูเลยนะคะ เพราะการที่เด็กเข้าไปในกิจกรรมทุกอย่าง
มักมีค่าใช้จ่าย หมอมักแนะนำากิจกรรมที่เป็นไปได้
เป็นกลุ่มจะช่วยกันได้มากกว่าค่ะ

 คุณพ่อคุณแม่อ่านแล้วพอจะมองหากิจกรรมท่ี
หลากหลายได้นะคะ และพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่
เหมาะสม หรือให้น้อยที่สุด เช่น การเล่นเกมทั้งวัน (หมอ
รวมการไปร้านเกมที่ยืนดูเฉยๆ ด้วย) การดูคอมพิวเตอร์
ทั้งวัน...และเราไม่รู้ว่า...ลูกดูอะไรอยู่...เชื่อหมอนะคะ...มา
เลี้ยงลูกกันเถอะค่ะ...อย่าปล่อยให้เงินเลี้ยงลูก

ถ้าใครมีคำาถามสงสัยสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะ
ที่ wituravanit@gmail.com

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย : พญ.สุธิรา  ริ้วเหลือง

สุขภาพจิต



 สวัสดีค่ะผู้อ่านทุกท่าน ฉบับนี้จะคุยกันเรื่องเบาๆ 
รับอากาศร้อนที่จะมาถึงนี้ จากการให้คำาปรึกษาและเป็น
วิทยากรให้ชมรมผู ้สูงอายุหลายแห่งพบว่า   หัวข้อที ่
ผู้สูงอายุให้ความสำาคัญและถามกันมากที่สุดคือ เรื่องของ
การชะลอวัย ทำาอย่างไรจะไม่แก่และแข็งแรง จากการ
ศึกษาตำาราและเอกสาร รวมทั้งจากสื่อต่างๆ รวมถึงการ
สอบถามผู้สูงอายุหลายท่านท่ียังแข็งแรงและดูเป็นหนุ่ม
เป็นสาว พอจะสรุปเป็นสาระการชะลอวัยง่ายๆ แล้วเล่าต่อ 
ของผู้สูงอายุ ได้ดังนี้
1.  เรื่องของอาหาร มีความสำาคัญมาก ควรรับประทาน

อาหารหลากหลายที่สดสุกใหม่ ไม่ใช่อาหารที่ค้างคืน
หลายวัน ไม่หวาน ไม่มัน ไม่เค็ม  และต้องปรับการ 
รับประทานให้เป็นไปตามสูตร 2:1:1 โดยอาหาร 1 
จาน แบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 2 ส่วนเป็นอาหารประเภท
ผักและผลไม้ 1 ส่วนเป็นอาหารประเภทที่ให้พลังงาน 
ได้แก่ แป้ง และนำ้าตาล เช่น ข้าว ข้าวโพด ฟักทอง 
เป็นต้น อีก 1 ส่วนเป็นอาหารประเภทโปรตีน ได้แก่ 
เนื้อสัตว์ต่างๆ โดยเฉพาะเนื้อสัตว์สีขาว ยกเว้นปลา
เซลมอนที่เนื้อมีสีแดง รวมทั้งพวกถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ      

2. มีการออกกำาลังกาย โดยการขยับกาย และมีการ
เคลื่อนไหวทุกวัน  ไม่นั่งๆ นอนๆ  ผู้สูงอายุต้องทำางาน
บ้านประเภทปานกลาง ประมาณ 30 นาที ต่อวัน 

 งานบ้านประเภทปานกลาง ได้แก่ การถูบ้าน การรดนำ้า
ต้นไม้ การทำาสวน เป็นต้น หรือเดินเร็วทุกวัน ให้หัวใจ
เต้นเร็วขึ้น มีเหงื่อซึมเล็กน้อย หรือจะปั่นจักรยาน
หรือว่ายนำ้าก็ได้

3.  มีการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ ประมาณ 7-8 
ชั่วโมง ต่อวัน อาจนอนกลางวัน 15-30 นาที ทำาให้
สมองได้รับการพักผ่อนและผ่อนคลาย

4.  คิดบวกและมีอารมณ์ขันเสมอ เพราะการคิดบวก
ทำาให้จิตใจสบายและมีความสุข ทำาให้ชีวิตยืนยาว

5. การดื่มนำ้า ต้องพอเพียงให้ได้อย่างน้อย ประมาณ 2 
ลิตร ต่อวัน

6.  แสงแดดเป็นอันตรายต่อผิวหนัง   ต้องหลีกเลี ่ยง
 การตากแดด เพราะยิ่งตากแดดผิวยิ่งแห้งและทำาลาย

เซลล์ผิว ทำาให้แก่เร็วขึ้น ถ้าจะต้องออกแดดให้พกพา
ร่มหรือสิ่งปกปิดผิว

7. ไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะยิ่งเป็นผลเสียต่อ
สุขภาพ

 ทั้ง 7 เรื่อง ถ้าปฏิบัติทุกวันจะพบว่ายิ่งทำาให้ห่าง
ไกลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ สุขภาพแข็งแรง เป็นผู้สูงอายุที่มี
เสน่ห์ มีคนอยากเข้าใกล้ ส่งผลให้ชะลอวัย มาเตรียมความ
พร้อมกันเถอะก่อนจะสายเกินไป พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

ชะลอวัยง่ายๆ แล้วเล่าต่อ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ชุมชนนนท์

โดย   : ยุพา  (คนชุมชน)



เกาะเกร็ด
อัญมณีสีเขียวแห่งลุ่มน้ำาเจ้าพระยานนทบุรี

“ถึงปากเกร็ดเตร็ดเตร่มาเร่ร่อน
เที่ยวสัญจรตามระลอกเหมือนจอกแหน
มาถึงเกร็ดเขตมอญสลอนแล
ลูกอ่อนแออุ้มจูงพะรุงพะรัง” 

นิราศวัดเจ้าฟ้า-สุนทรภู่

 ถ้าเอ่ยคำาว่า “ปากเกร็ด” คนทั่วไปรู้จักดี

ว่าเป็นอำาเภอหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี แต่ถ้าถามว่า 

“เกร็ด” แปลว่าอะไร น้อยคนที่จะทราบ บางคนคิดไป

ถึงคำาพ้องเสียง “เกล็ด” หมายถึง เกล็ดปลาหรือเกล็ด

อะไรไปโน่น อำาเภอปากเกร็ดต้องมีที่มาจากเกาะเกร็ด 

แน่นอน ดังนั้น ขอนำาท่านไปรู้จักเกาะเกร็ดที่มีผู้ตั้ง

สมญานามว่า “ไข่มุกลุ่มนำ้าเจ้าพระยา” หรือ เกาะเกร็ด 

“อัญมณีสีเขียวแห่งลุ่มนำ้าเจ้าพระยานนทบุรี” 

 เกาะเกร็ดเดิมเป็นแผ่นดินที่ เป็นแหลมยื่น

ไปตามความโค้งของแม่นำ้าเจ้าพระยาที่โค้งอ้อมเป็น

รูปเกือกม้า ชาวเรือต้องแล่นเรืออ้อมแหลมนี้และใช้

เวลานาน ชาวบ้านจึงได้แก้ปัญหาโดยทำาการขุดทาง

นำ้าเล็กๆ ตรงส่วนที่แคบที่สุดของแหลมจากแม่นำ้า

เจ้าพระยาด้านหนึ่ง ไปทะลุแม่นำ้าเจ้าพระยาอีกด้าน

หนึ่ง ทำาให้สะดวกแก่การสัญจรทางนำ้า สามารถร่น

ระยะทางและเวลาในการเดินทางได้ประมาณหนึ่ง 

“เกร็ด” หรือ “เตร็จ” หมายถึง ลำานำ้าเล็กที่เป็นทาง

ลัดเชื่อมลำานำ้าใหญ่สายเดียวกันทั้ง 2 ด้าน เรียกเป็น 

“เตร็จ” ก็มี เมื่อ พ.ศ.2230  ชาวต่างประเทศได้มาทำา

แผนที่แสดงที่ตั้งชุมชนต่างๆ ตั้งแต่ปากนำ้าเจ้าพระยา

จนถึงกรุงศรีอยุธยา ในแผนที่ดังกล่าวได้ปรากฏทางนำ้า

ที่เรียกว่า “เกร็ด” นี้แล้ว

 ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระแห่ง

กรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าให้ขุดขยายเกร็ดที่ชาวบ้าน

ขุดไว้แต่เดิมให้มีความกว้างและลึกมากขึ้น จนพื้นที่

ส่วนด้านนอกถูกตัดขาดกลายเป็นเกาะ และเกร็ดได้

ขยายตัวมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นลำานำ้าเจ้าพระยาทางลัด

สายใหม่ ต่อมาเรือสำาเภาต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขาย

กับกรุงศรีอยุธยามากขึ้น ทางการจึงได้ตั้งด่านขนอน

บ้านปากเกร็ด เรียกว่า “ปากด่าน” เพื่อเก็บภาษีเรือ

สินค้าที่ผ่านไปมายังกรุงศรีอยุธยา

 เกาะเกร็ด จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่

มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ คนต่างถิ่นนิยมมาท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติและอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ความภาคภูมิใจของชาวเกาะเกร็ดคือมีสถานที่สำาคัญ

หลายแห่ง เช่น วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งเป็นวัดพระอาราม

หลวงแห่งเดียวในอำาเภอปากเกร็ด สัญลักษณ์แห่งความ

กตัญญูต่อผู้ทรงพระคุณ   สมเด็จพระเจ้าบรมมไหยิกาเธอ 

กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูป 

ประจำาจังหวัดนนทบุรี ประดิษฐานอยู่ที่วัดปรมัยยิกาวาส 

เกาะเกร็ด หม้อนำ้าลายวิจิตร เครื่องปั้นดินเผาบ้าน

มอญเกาะเกร็ด อันเป็นที่มาของตราสัญลักษณ์ประจำา

จังหวัดนนทบุรี แล้วคุณหล่ะไปเที่ยวเกาะเกร็ดครั้ง

สุดท้ายเมื่อไหร่?

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย : สนอง จุล

ของดีเมืองนนท์



 สวัสดีท่านผู้อ่านครับ ฉบับก่อนหน้านี้เราได้รู้จักพืชสมุนไพรที่จัดว่า
เป็นดอกไม้ประจำาชาติไทยไปแล้วคือ “ดอกคูณ” มาฉบับนี้ผู้เขียนขอแนะนำาให้
รู้จักดอกไม้ ๒ ชนิดที่ประเทศไทยก็มีกัน และถูกยกขึ้นเป็นดอกไม้ประจำาชาติ
เพื่อนบ้านในอาเซี่ยน อีกทั้งยังมีประโยชน์ทางแพทย์แผนไทยอีกครับ นั่นคือ 
“ดอกบัว” และ “ดอกลำาดวน” 
 เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่
ดี ครับ ส่วน “ดอกลำาดวน”  นั้นจัดให้เป็นดอกไม้ประจำาชาติสหราชอาณาจักร
กัมพูชา คนในพื้นที่มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคล มีความหมายถึงความสดชื่นหอม
กรุ่น ครับ ดอกไม้ทั้ง ๒ จัดเป็นเครื่องยาไทยที่ใช้กันมาแต่โบราณ ซึ่งจัดเข้าใน
กลุ่มขนานยาที่มีฤทธิ์เสริมกัน ที่ในตำารายาไทยเราเรียกหรือเราๆ รู้จักกันทาง
เภสัชกรรมแผนไทยว่า “พิกัดเกสรทั้ง  ๙”  จะประกอบตัวยาเป็นดอกไม้ ๙ 
ชนิดครับ คือ เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกสารภี ดอก
จำาปา ดอกกระดังงา ดอกลำาเจียก และ ดอกลำาดวน สรรพคุณรวมๆ ของพิกัด
ยานี้จะแก้ร้อนในกระหายนำ้า แก้ไข้ แก้ลม ยาหอมบำารุงหัวใจ ทำาให้เจริญอาหาร 
แก้อ่อนเพลีย แก้พิษโลหิต การใช้เครื่องยาเหล่านี้เราจะใช้ในรูปเครื่องยาแห้ง 
หั่น หรือบดละเอียด  ทำากันเป็นยาชงดื่มรับประทาน  หรือทำาเป็นยาเม็ดครับ 
ขึ้นชื่อว่าเป็นเกสรดอกไม้ เพราะฉะนั้นต้องระวังกันในคนที่มีประวัติแพ้ละออง
เกสรดอกไม้ด้วยนะครับ
 “บัว”  ปกติแบ่งเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ มีประโยชน์ทางยาทั้ง ๒ กลุ่มครับ 
ได้แก่ กลุ่มบัวหลวง (ปทุมชาติ) และ กลุ่มบัวสาย (อุบลชาติ)  ทั้ง ๒ กลุ่มจะ
มีข้อแตกต่างเด่นๆ ที่บัวหลวงจะมีก้านใบและก้านดอกแข็ง ใบและดอกโผล่พ้น
นำ้า ส่วนบัวสายก้านใบและก้านดอกจะอ่อน ใบลอยบนผิวนำ้า แต่เกสรบัวที่นำา
มาเข้าตำารับยาไทยในหลายๆ ตำารับ ส่วนใหญ่จะเป็นเกสรดอกบัวหลวงครับ 
ยกตัวอย่างเช่น ตำารับยาแผนไทยตามประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติที่ได้จาก
สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๕๔ ยาหอมเทพจิตร ยาหอมเนาวโกฐ ยาเขียวหอม เป็นต้น 
ในปัจจุบันเกสรบัวหลวงนั้นพบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็นสารกลุ่ม 
ฟลาโวนอยด์และอัลคาลอย์  ซึ่งมีรายงานถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดปวด และ
ต้านการอักเสบ เป็นสำาคัญครับ 
 “ลำาดวน” เป็นไม้ยืนต้นสูงได้ถึง ๘-๑๕ เมตร มีดอกเดี่ยวออกตรง
ซอกใบตามปลายกิ่ง กลีบดอกมี ๖ กลีบสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม หนาแข็ง มีขน
นุ่ม แยกเป็น ๒ วง ชั้นนอกมี ๓ กลีบ แผ่แบนมีขนาดใหญ่กว่ากลีบดอกวงใน 
องค์ประกอบทางเคมีสำาคัญที่รายงานจากสารสกัดดอกลำาดวน  คือ  สารกลุ่ม 
เฮปเทน และ สารกลุ่มฟลาโวน ซึ่งเมื่อนำาสารบริสุทธิ์ที่ได้ในกลุ่มฟลาโวนไป
ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่ามีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งเลือดขาว P388 ครับ 

“ดอกบัว” และ “ดอกลำาดวน”                  

        อกไม้หอมประจำาชาติเพื่อนบ้านเวียดนามและกัมพูชา

 นอกจากดอกบัวและดอกลำาดวนแล้ว เราพบว่ามีพืชอีกชนิดที่ใช้ชื่อ
ว่า จำาปาลาว ที่ถูกยกขึ้นเป็นดอกไม้ประจำาชาติของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งเป็นพืชคนละชนิดกับดอกจำาปาที่กล่าวในพิกัดยาเกสรทั้ง ๙ 
ครับ โดยจำาปาลาว แท้ที่จริงคือ ต้นลั่นทมหรือที่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่า
เป็นต้นลีลาวดีนั่นเองครับ 

ลักษณะดอกบัวหลวง 
และเครื่องยาเกสรตัวผู้บัวหลวง

ลักษณะดอกและในบัวสาย

*อ้างอิงภาพจาก: ฐานข้อมูลเครื่องยาสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ลักษณะต้นลำาดวน*

ลักษณะดอกลำาดวน*

ลักษณะต้นและดอกลีลาวดี (จำาปาลาว)

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร

โดย  : ภ.ก. เรวัต  เตียสกุล



 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้ย้ายที่ทำาการ ในการให้
บริการตรวจรักษาทางผิวหนัง ไปอยู่ที่บริเวณแยกพระนั่งเกล้า 
โดยเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เพื่ออำานวยความ
สะดวกให้ผู้มารับบริการตรวจรักษา และทำาหัตถการทาง
ผิวหนังได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
บริการตรวจรักษา
p  โรคผิวหนัง
p  ผ่าตัดเล็ก ได้แก่ ผ่าตัดเนื้องอกผิวหนังขนาดเล็ก 
 ไฝ ผ่าตัดชิ้นเนื้อผิวหนัง เพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา
p  เลเซอร์ ได้แก่ 

•  Co2 Laser  รักษาไฝ  ขี้แมลงวัน  กระเนื้อ  หูด 
 เนื้องอกขนาดเล็ก
•  Fractional Co2 Laser  รักษาแผลเป็นหลุม  และ
 ริ้วรอยบริเวณใบหน้า
•  Intense Pulsed Light   (IPL)    รักษารอยคลำ้า 
 ลดความหมองคลำ้า บริเวณใบหน้า

 •  ฉีดสิว กดสิว ฉีดคีลอยด์
 •  ลอกหน้าด้วยกรดผลไม้
 • ผลักยาและวิตามินเข้าผิวหนังโดยกระแสไฟฟ้า
 •  กรอหน้าด้วยเกล็ดอัญมณี
 •  ฉีดยาลดริ้วรอย

โดย : อรทัย

คลินิกพิเศษผิวหนัง

วันเวลาให้บริการ
ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. 

(รับการตรวจรักษาเวลา 08.00-12.00 น.) 
วันพุธ นัดผู้รับบริการทำาหัตถการ

นอกเวลาราชการ วันอังคารและวันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น.

 หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ขั้นตอนการรับบริการ (ผู้ป่วยตามนัด/ผู้ป่วยใหม่)
1. ผู้ป่วยตามนัดติดต่อพยาบาลคัดกรอง
2. ผู้ป่วยใหม่ติดต่องานเวชระเบียนทำาบัตรตรวจโรค
3. สิทธิเบิกได้/รัฐวิสาหกิจ ต้องชำาระเงินสดแล้วนำาใบเสร็จ

ไปเบิกต้นสังกัด
4. สิทธิ UC และประกันสังคมของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

ต้องพบแพทย์ห้องตรวจตามสิทธิ เพื่อรับการตรวจ
รักษาเบื้องต้นก่อน

5. เพื่อเข้าระบบนัด เจ้าหน้าที่ห้องตรวจต่างๆ โทรศัพท์
ประสานที่คลินิกพิเศษผิวหนัง เพื่อรับนัดเข้าตรวจตาม
สิทธิ

6. สิทธิ UC ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลในจังหวัดนนทบุรี ต้อง
ชำาระเงินสด

7. การรับปรึกษาผู้ป่วยใน แพทย์จะเข้าตรวจสัปดาห์ละ 2 วัน 
คือ วันจันทร์ และวันพฤหัสบดี ประสานก่อน 12.00 น.

* หัตถการเพื่อความสวยงามเบิกไม่ได้ทุกสิทธิ*
ติดต่อสอบถาม คลินิกพิเศษผิวหนัง โทร.02-5260072-3

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

บริการน่ารู้



ปลายจันท์ โฮมสเตย์

 ทริปเที่ยวอิ่มจัง ตังอยู่ครบ ปลายเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอีกครั้ง กับน้องๆ 
พนักงานร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล เป็นทริปสั้นๆ วันเสาร์
อาทิตย์ 2 วัน 1 คืน เหมารถตู้ ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ ต่อเส้น
บายพาส ชลบุรี-ระยอง จันทบุรี  เข้าอำาเภอแหลมสิงห์ เรา
แวะถ่ายภาพตึกแดง กับคุกขี้ไก่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัด พร้อมหาอาหารกลางวันทานริมหาดอำาเภอแหลมสิงห์ 
เดินทางต่อไปอำาเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระยะทางอีก 40-
50 กิโลเมตร ช่วงใกล้จะถึง ถนนบางช่วงอาจเป็นหลุมเป็นบ่อ 
แต่พอไปได้ครับ จุดหมายปลายทาง หมู่บ้านท่าขาหย่าง ตำาบล
บางชัน เรามาถึงราวบ่ายกว่าๆ สภาพอากาศร้อนอบอ้าว 
เป็นหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน ต้องเดินเลาะตามทางไปสุดของ
หมู่บ้าน มาถึงปลายจันท์ โฮมสเตย์ เป็นที่พักสไตล์รีสอร์ทกลางนำ้า  
พี่ญาดา หุ้นส่วนใหญ่ของโฮมสเตย์ ต้อนรับเวลคัมดริ้งเป็นนำ้า
สมุนไพรคลายร้อน  แยกย้ายเข้าห้องพัก  ดูดี  สะอาดสะอ้าน 
มีพร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกไว้ให้บริการอย่างครบครัน พัก
ผ่อนตามอัธยาศัย นัดหมายกันบ่ายสองโมงครึ่ง โปรแกรมล่อง
แพ พร้อมกันส่วนล็อบบี้ แต่งกายพร้อมเปียกนำ้าได้นะครับ ใส่
ชูชีพทุกคนเพื่อความปลอดภัย เดินลงแพไม้ไผ่ เท้าเปียกนำ้า
จ๋อมแจ๋ม เสียงยนต์เรือดังขึ้น ตึ้ก.. ตึ้ก..ตึ้ก.. แพถูกลากจูงไป
อย่างช้าๆ  อากาศยังร้อนแต่พอจะมีลมเอื่อยๆ ผ่านหมู่บ้านไร้
แผ่นดิน จุดที่เราจะได้เห็นวิถีชาวบ้านการทำาประมงพื้นบ้าน 
และเราสังเกตุเห็นบ้านบางหลังที่ทำาโฮมสเตย์ด้วย ล่องมาได้
สักพักมาเจอฝูงนกเหยี่ยวแดงคอขาว ราว 30-40 ตัว กำาลัง
บินโฉบผิวนำ้าจับปลา เป็นภาพน่าประทับใจมาก ล่องต่อไป

เลยๆ สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนทั้งสองข้าง เป็นเวลาสักพัก
ใหญ่ ก็มาถึงทะเลแหวกแดดร่มลมตกพอดี  ซึ่งมาปะกับอีก
หลายแพหลายเจ้า  แพของเราจอดรอซึ่งห่างจากสันทรายสัก 
100 กว่าเมตร คิดว่าคงให้คณะอื่นออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไป 
หลายคนบนแพทนไม่ได้รวมท้ังผมกระโดดลงว่ายนำ้าไปก่อน 
ถึงสันทรายเป็นหาดที่โค้งยาว ตั้งอยู่กลางทะเล นำ้าทะเลใสๆ 
ที่สะดุดตาทรายเป็นสีดำา น่าจะเกิดจากการทับถมของเปลือก
หอย และทรายที่ทับถมกันขึ้นเป็นหาดทราย เดินเล่นสักพัก 
แพของคณะเราก็เข้ามาเทียบ ไม่ต้องว่ายกลับไปแพแล้ว ขา
ล่องกลับมาถึงที่พักเกือบทุ่ม อาบนำ้าอาบท่า อาหารมื้อเย็น
นี้อร่อยแน่นอน อาหารทะเลล้วนๆ ปูทะเลนึ่ง กุ้งลายเสือ 
ปลาหมึกนึ่งมะนาว หอยแมลงภู่อบ นำ้าพริกไข่ปู กินกันจนอิ่ม
แปล้ ยังตบท้ายด้วยผลไม้และเผือกทอดคลุกนำ้าตาล น้องๆ 
ขอตัวไปทำากิจกรรมนับเลข ส่วนผมขอนั่งชิวๆ จิบกาแฟร้อน
อีกสักแก้ว ก่อนกลับไปพักพุง 
 ตื่นเช้าวันอาทิตย์มาถ่ายภาพกับพระอาทิตย์ขึ้น 
ยามเช้า วันนี้โชคดีได้ใส่บาตรพระ 3 รูป ทางพี่ญาดาได้เตรียม
อาหารคาวหวานสำาหรับแต่ละคณะ ก่อนเดินทางกลับแวะ
กราบ “หลวงพ่อลอย” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สมัยเชียงแสน
เนื้อทองสัมฤทธิ์อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ที่ชาวบ้านนับถือ
ทีว่ัดเทพขาหย่างเพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนของฝากแวะตลาดบ้านเพ  

ตลาดเก่าแก่ของจังหวัดระยอง ใครสนใจลองเข้าไปสอบถามราย

ละเอียดที่ เฟสบุ๊ค  https://www.facebook.com/plai-
chantha/

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

มุมคลายเครียด

โดย : เทศสยาม  บุญยมาลิก



 การถวายสังฆทาน เป็นการทำาบุญที่ญาติโยมคงรู้จัก
กันเป็นอย่างดี ทำากันเป็นประจำาทุกคน ถวายกันเป็นประจำาอยู่
แล้ว เพราะการถวายสังฆทานอาตมาเห็นแล้วน่าเสียดาย คำาว่า
สังฆทาน พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทานที่สูงสุดของฝ่ายวัตถุ ไม่มี
วัตถุทานใดสูงกว่า สังฆทาน แต่การถวายสังฆทานต้องเป็นการ
ถวายทานแก่คณะสงฆ์ที่เป็นหมู่ ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป โดยที่ไม่มีการ

อานิสงส์การถวายสังฆทาน
(เทศนาโดย สมเด็จโต)

เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง หัวใจการถวายสังฆทานขึ้นอยู่กับเจตนา
ที่บริสุทธิ์ การถวายสังฆทานต้องมีเจตนาให้ครบ ๓ กาล จึงได้บุญ
สูงสุด
 กาลแรก ก่อนที่จะถวายสังฆทาน ให้เราตั้งจิตของเราว่า
เราจะถวายสังฆทานโดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
 กาลที่สอง ขณะที่ทำาการถวายสังฆทานต้องไม่มีความ
ปิติยินดีหรือยินร้ายแก่พระภิกษุที่มารับสังฆทาน ไม่ว่าภิกษุที่มา
รับจะเป็นพระที่ปฏิบัติธรรมดีพรรษามาก หรือเป็นเณรที่พึ่งบวช
มาใหม่
 กาลที่สาม หลังถวายทำาจิตใจให้บริสุทธิ์ตั้งใจให้สังฆทาน
เป็นของสงฆ์ พระพุทธเจ้าตรัสว่าถวายทานแก่พระพุทธเจ้า ๑๐๐ 
ครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทาน  ๑  ครั้ง   ผลของสังฆทานนี้จะ 
ดลบันดาลให้แก่บุคคลผู้ถวาย เกิดมาทุกชาติขึ้นชื่อว่าความยากจน 
เข็ญใจไม่มี จะเกิดอีกกี่แสนชาติก็ตาม จนกระทั่งเข้าพระนิพพาน 
อานิสงส์นั้นก็ยังไม่หมด
 คิดดูเอาเองว่าผลบุญของการถวายสังฆทานมากมาย
ไม่รู้จักหมดสิ้น ขอให้พวกญาติโยมจงตั้งใจทำาบุญถวายสังฆทาน
ให้ถูกต้องตามคำาสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้เทศน์ให้ฟังใน
วันนี้.....เจริญพร....

ที่มา : จากหนังสือพลังบุญเหนือพลังบาป 
บทสวดมนต์พระไตรญาณ ชินปฺญชร อมตะธรรม สมเด็จโต

p คนไม่ทานอาหารเช้ามีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนมากกว่า
คนทานอาหารเช้าเป็นประจำา เพราะการไม่ทาน
อาหารเช้าจะทำาให้ระบบเผาผลาญเริ่มต้นช้าลง

p  เด็กที่อดอาหารเช้าเป็นประจำา จะทำาให้ร่างกายได้
รับสารอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง 
การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์

p  เสี่ยงโรคเส้นเลือดสมองและโรคหัวใจ เพราะในตอน
เช้าเลือดมีความเข้มข้นสูง ทำาให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยง
สมองหรือหัวใจอุดตันได้

p  คนที่รับประทานอาหารเช้าจะมีภาวะผิดปกติของ
ฮอร์โมน   ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานลดลงถึง

 ร้อยละ 35-50

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่กินอาหารเช้า?

ที่มา : กรมอนามัย

ส า ร สั ม พั น ธ์
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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. นางสาวสุพจมาลย์  กิจฉวี
7. นางประดับ  ทองใส
8. นางอรทัย  ปึงวงศานุรักษ์

คณะทำางาน  9. นางยุพา  สุทธิมนัส
10. นางสุวันดี  บัญชรเทวกุล
11. นางยินดี  โพธิวร
12. นางวรัญญา  ขาวเหลือง
13. นายเทศสยาม  บุญยมาลิก
14. นางสาวสมพร  เหว่าไว
15. นางสาวกาญจนา  มีลาภา
16. นางเบญจมาศ  ลงวุฒิ
สำานักงาน

ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-527-8047

พิมพ์ที่
สวัสดีการพิมพ์ โทร 02-525-2155
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การ์ตูน


