
“...การดำาเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว และหลัก

ศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดี แต่ขาดความยั้งคิด นำาความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็น

บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

ในพิธีพระราชทางปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๐๔

ข่าวบริการ p ห้องฉีดยา-ทำาแผล ย้ายที่ทำาการไปยัง ชั้น 1 อาคารเวชกรรมฟื้นฟู 8 ชั้น 
      (ข้างหน่วยงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน) เปิดให้บริการทุกวันในเวลาราชการ ติดต่อสอบถามโทร. 4118 

	 ในวันที่	31	มีนาคม	ของทุกปี	เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	

และเป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	 ทางราชการถือเป็นวันสำาคัญของชาติ	 เพื่อ

ให้รัฐบาลและประชาชนชาวไทยได้รำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร	และแผ่นดินไทย

	 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมาย	 พระราชกรณียกิจที่สำาคัญอย่างหนึ่ง

คือ	 การรวบรวมความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย	 และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง	 ทำาให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงและนำาไปใช้ประโยชน์ได้

	 ในโอกาสที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 ได้เปิดบริการดูแลประชาชนมาครบ	 60	 ปี	 ได้จัดให้มีสัปดาห์ที่ระลึกพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 และในวันพุธที่	 5	 เมษายน	 2560	

ได้มีพิธีเปิดงานแพทย์แผนไทย	ณ	ชั้น	1	อาคารสงฆ์อาพาธ	ซึ่งเป็นตึกเก่าแก่ของโรงพยาบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้สวยงาม	

เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนผู้มารับบริการ					เพื่อสนองพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า

เจ้าอยู่หัว

สาระ	ข่าวสาร	ความเคลื่อนไหว	กิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	โทร.		02-528-4567	ปีที่		17	ฉบับที่	1	ประจำาเดือน	มกราคม	-	เมษายน	2560
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 ตลอดเวลา	60	ปี			ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าที่
ผ่านมา	 ผ่านพ้นประสบการณ์มากมาย	 ผ่านร้อนผ่านหนาว
มาหลายครั้ง	 พบกับความสุขและอยู่ในสถานการณ์วิกฤต
บ้างบางครั้ง				ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าที่มีความภาคภูมิใจที่โรงพยาบาลจังหวัดนนทบุรี
ได้รับพระราชทานพระนามของ	 ร.3	 มาเป็นชื่อโรงพยาบาล	
เราชาวพระนั่งเกล้ามีอัตลักษณ์สำาคัญของลูกเจ้าสัว		คือ		ยิ้ม
ไหว้ ทักทาย แต่งกายดี และมีความซื่อสัตย์เสียสละสามัคคี
 ผมขอขอบคุณชาวโรงพยาบาลท้ังในอดีตที่ร่วมกัน
ฟันฝ่าอุปสรรคสร้างโรงพยาบาล		ชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ในปัจจุบันที่ให้ความร่วมมือ	 ร่วมแรง	 ร่วมใจกันพัฒนา
โรงพยาบาลของเราจนมีชื่อเสียงเกียรติยศ	 และได้รับการ
ยอมรับในปัจจุบัน
	 ขอฝากอนาคตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าไว้กับคน
รุ่นใหม่ไฟแรง	 ร่วมกันลงกำาลังกาย	 กำาลังสติปัญญา	 พัฒนา
ศักยภาพของโรงพยาบาลพระนั ่งเกล้าต่อไปจนเป็น
ศูนย์การแพทย์ชั้นนำาของกระทรวงสาธารณสุข		อีกแห่งหนึ่ง	
ที่จะสามารถรองรับระบบบริการสุขภาพได้อย่างครบวงจร
ที่สุด		

สารจากผู้อำานวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

	 จากพื้นที่วัดเทพอุรุมภังค์	 วัดร้างริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	 กลางสวนไม้
ใหญ่คลึ้ม	 โรงพยาบาลนนทบุรี	 ได้เริ่มให้บริการ	 24	 มิถุนายน	 2500	
ด้วยบุคลากร	เพียง		23	คน	โดยเป็นแพทย์	3	คน	พยาบาลและผู้ช่วย
พยาบาล	10	คน	คนงาน	10	คน	มีอาคาร	2	หลัง			คือ	อาคารอำานวยการ 
เป็นตึกชั้นเดียวให้บริการผู้ป่วยนอก	 และอาคารไม้ชั้นเดียวใช้เป็นหอผู้ป่วย 
จากคำาบอกเล่าของผู้อาวุโส	บรรยากาศช่วงนั้น	มีสระนำ้าใหญ่ในโรงพยาบาล 
ควายหลายตัวได้หากินและแช่นำ้า	 ถนนหน้าโรงพยาบาลด้านหน้าเป็น
ลูกรัง	 ต้นไม้โค้งคุ้มถนนด้วยการคมนาคมที่ไม่สะดวก	 บุคลากรน้อย	
ทำาให้ยังไม่มีผู้ใช้บริการมากนัก	 รวมทั้งการพัฒนาโรงพยาบาลเป็นไป
อย่างช้าๆ	 จวบจนสะพานพระนั่งเกล้าเปิดใช้ใน	 ปี	 พ.ศ.	 2528	 ทำาให้
การเดินทางสะดวกขึ้น	บ้านเรือน	ชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว	พร้อมๆ	

กันนั้น	 โรงพยาบาลเองก็ได้พัฒนาศักยภาพทั้งด้านอาคารสถานที่	 และ
บุคลากรอย่างมากมาย
	 ปี	 2532	 โรงพยาบาลจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	
อาคารเฉลิมพระเกียรติ	5	ชั้น	 เปิดปี	2536	อาคารจินดามณี	ปี	2539	
อาคารศรีสุลาลัย	ปี	2542	อาคารเจษฎาบดินทร์	ปี	2544	และปีที่	60	
ปี	ตึกศูนย์การแพทย์	18	ชั้น	ก็พร้อมที่จะให้บริการประชาชน
	 60	 ปี	 หากเป็นชีวิตคนๆ	 หนึ่งเป็นวัยที่เปี่ยมด้วยสติ	 ปัญญา	
ประสบการณ์	 แต่สังขารร่างกายกลับโรยชรา	 บางแง่มุมเราอาจเปรียบ
เหมือนวัยหกสิบปีของโรงพยาบาล		เช่น	การผ่านร้อน	ผ่านหนาว	สะสม
ประสบการณ์	บางแง่มุมก็ไม่เหมือน	เช่น	ร่างกายคนเสื่อมถอย	ไม่อาจ
เปลี่ยนอวัยวะทดแทนแต่โครงสร้างโรงพยาบาลทุบท้ิงสร้างใหม่ทดแทน	
ไม่จำาเป็นต้องเสื่อมถอยตามเวลา	 ขณะนี้ภายนอกที่เห็น	 โรงพยาบาล	
เติบโต	กำายำา	แข็งแรงด้วยโครงสร้างตึกใหญ่	ส่วนหัวใจ	สมอง	หลอดเลือด
ที่หล่อเลี้ยง	อันจะกำาหนดบุคลิก	สติ	ปัญญา		นิสัยใจคอของโรงพยาบาล
ว่าจะเป็นอย่างไร	 ก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ข้างใน	 คือชาวพระนั่งเกล้าทุกท่าน
นั่นเอง

 
	 	 									นายแพทย์วิรุฬห์		พรพัฒน์กุล	 	
	 																		ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายแพทย์พงษ์สรร		สุวรรณ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

สารจากผู้อำานวยการ / บทบรรณาธิการ



	 J	สวัสดีค่ะ	พบกันอีกแล้ว	วันเวลาช่างรวดเร็ว	
เพิ่งผ่านปีใหม่มาจะถึงวันสงกรานต์อีกแล้ว				จากนั้น
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเราคงจะมีงานใหญ่	ครบรอบ
๖๐	ปี	วันที่		๒๔		มิถุนายน		๒๕๖๐			ถ้าเปรียบชีวิตคนก็
คงจะครบวาระเกษียณอายุราชการ		แต่สำาหรับโรงพยาบาล
ยังคงต้องพัฒนาต่อเรื่อยๆ	 ดังจะเห็นได้ว่า	 เรามีอาคาร	
๑๘	ชั ้น		และอีกไม่นาน	โรงพยาบาลจะทำาพิธีเปิดอย่าง
เป็นทางการที่ยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติของพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	(ร ัชกาลที ่	๓)....J	ก่อน
อื ่นขอแสดงความยินดีกับ	นพ.วัชรินทร์  จันทร์เสม ได้
ย้ายไปรับตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาลนครนายก		
ผู้อำานวยการใหม่ป้ายแดง	ว่างๆ	คอยต้อนรับทีมพระนั่งเกล้า
ด้วยนะคะ....J				ขอชื่นชม	และแสดงความยินดีกับ	 
คุณลินดา  สันตวาจา   รองผู้อำานวยการฝ่ายการ
พยาบาล	 ที่ได้รับรางวัลนักบริหารโรงพยาบาลดีเด่น	 สาขา
การพยาบาล	 (ตัวแทนเขต	 ๔)	 ขอเสียงปรบมือดังๆ	 รัวๆ	
จร้า....J	 ช่วงนี้ไม่ค่อยได้พบหน้า	 รองบริหาร	 คุณ
จินตนา  เจริญศุข		ขอบอกว่างานประชุม	อบรม		ทั้งใน
และนอกโรงพยาบาล	 ต้องขออภัยพี่ๆ	 ทุกท่านค่ะ....J 
สำาหรับพ่อบ้านกุ๊กไก่	คุณอภิชาต พิมลไพบูลย์	ช่วงนี้ดูดำา	
ผอมไปหน่อย			งานเยอะอีกเช่นกัน				เป็นกำาลังใจ	สู้ๆ	
....J	 ใครหนอช่างเสกสรรจำานรรจา	 ว่าชมรมจักรยาน
ตายแล้ว	 โอ๊ะ	 โอ๊ะ	 มาทีหลังดังกว่า	 ประธานทั้ง	 ๒	 ท่าน	
นพ.พงศกร  สุขเกษม  กับ  นพ.อรรถพร  ปิยะภาณี			จับมือ 
กันจัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ	 ณ	 จังหวัดนครนายก	 เมื่อ
วันที่		๑๑-๑๒		มีนาคม	๒๕๖๐		ที่ผ่านมา		รวมระยะทาง

๓๘	 กิโลเมตร	 อยากบอกว่าสุดยอด....J	 และขอ
ประชาสัมพันธ์ต่อ			วันที่	๒๕	มิถุนายน		๒๕๖๐				จะจัด
กิจกรรมแรลลี่จักรยานเพื่อสุขภาพ	 ๖๐	 ปี	 โรงพยาบาล	
นักปั่นทุกท่านฟิตซ้อมร่างกายเตรียมเลยค่ะ.....J	 ขอ
ขอบคุณ	 คุณฐิติชยาค์  พลบุตร	 และทีมงานที่ช่วยกัน
บรรจงสร้างให้มีกิจกรรมดีๆ	ที่สนุกสนาน	ได้ผ่อนคลายกัน
พอสมควร....J	เดินไป	เดินมา	เห็น	นพ.สกล  สุขพรหม  
รองผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์	วิ่งปฏิบัติหน้าที่หลายงาน	
ที่สำาคัญ	 เป็นประธานคณะกรรมการ	 อส.รพ.	 อั๊ยยะ	 คุณ
ป้า	คุณลุง	อส.รพ.	ติดอกติดใจ	ชื่นชมกันยกใหญ่กับความ
เป็นกันเองและท่าเต้นของท่าน	๕๕๕......J	ทีม	อส.รพ.	
โดย	 พ.ท.สรศักดิ์ รอดโต	 และคณะ	 ขอขอบคุณและขอ
ต้อนรับคุณแมว วรัญญา  ขาวเหลือง	 ที่จัดกิจกรรมได้
สนุกสนาน	 ทำาให้พวกเราเกิดความรักความสามัคคี	 	 อีก
ทั้งได้สักการะอนุสาวรีย์รัชกาลที่	 ๓	 จ.กาญจนบุรี	 นับว่า
คุ้มค่า	 ทั้งกายและใจ....J	 เสียงกระซิบเบาๆ	 ว่า	 ชมรม
จริยธรรม	นำาโดย	ทญ.สุพจมาลย์ กิจฉว	ีประธานชมรมฯ	
มีงานอีเว้นของชมรมฯ	 ได้ตลอดตั้งแต่รับตำาแหน่งนี้	 ก้อ
เพราะมีเลขาฯ	เก่ง	อย่าง	คุณพรรณราย  ขำาพิมพ์ เจ้าค่ะ	
ขออนุโมทนาในผลบุญท่ีท่านได้ทุ่มเทให้กับโรงพยาบาล	
สาธุ	สาธุ....Jก่อนจากกันในฉบับนี้	ขอฝากข้อคิดสอนใจ
ของขงเบ้งว่า.....ยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุจเสียงฟ้า	 แม้เทวา
ยังสยบหลบทางให้	จะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจ	คงร้องไห้
วันหนึ่งแน่	 คราวแพ้มี.....พบกันใหม่ในฉบับหน้า...สวัสดี

ค่ะ              

ส า ร สั ม พั น ธ์
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โดย	:	ป้าแคท
โฟกัสริมรั้ว



	 โรคไตเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยแตกต่างกันไป
ตามสาเหตุต่างๆ	 ปัจจัยสำาคัญมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ธรรมชาติ	การทำางานของไตเสื่อมลงตามอายุ	ดังนั้นผู้ป่วยโรค
ไตจึงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด	 ปัจจุบันจะพบว่ามีผู้ป่วยโรค
ไตในกลุ่มวัยทำางานเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	 เช่น	 การรับประทานอาหารที่มีไขมัน
และนำ้าตาลสูง	 เช่น	ของทอด	ปิ้ง	ย่าง	 เบเกอรี่	ขนมอบกรอบ	
ชา	 กาแฟ	 อาหารรสเค็ม	 แป้งทอดโรยเกลือ	 มันฝรั่ง	 อาหาร
แปรรูป	 หมักดอง	 	 ซึ่งอาหารเหล่านี้มักมีส่วนผสมของเกลือ		
นำ้าตาล	และไขมันในปริมาณที่เกินความต้องการของร่างกายที่
ควรได้รับในแต่ละวัน	เป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดโรคไตมากขึ้น
	 ในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เป็นโรคเรื้อรัง	 เช่น	 โรค
เบาหวาน	 ความดันโลหิตสูง	 ร่วมกับปรับวิถีชีวิตในผู้ป่วยกลุ่ม
นี้ต้องเน้นการควบคุมความรุนแรงของโรคไม่ให้ไปทำาลายไต	
การควบคุมพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ชัดเจนดังนี้
	 1.	ผู้ป่วยเบาหวานระดับนำ้าตาลในกระแสเลือดใน
ตอนเช้าหลังอดอาหาร	 ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์	 70-130	
มก./ดล.	หรือต้องการค่าระดับนำ้าตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดน้อย
กว่าร้อยละ	 7	 โดยผู้ป่วยต้องรับประทานอาหารที่หลากหลาย	
ลดการรับประทานอาหารประเภทที่ย่อยแล้วจะเปลี่ยนเป็น	
นำ้าตาลเข้าสู่กระแสเลือด	ได้แก่	ข้าว	แป้ง	เครื่องดื่ม	ขนมหวาน	
ผลไม้รสหวาน	ผักบางชนิด	เช่น	แครอท
	 2.	ดูแลรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์				คือ	
น้อยกว่า	130/80	มม.ปรอท	ซึ่งจะช่วยชะลอการเสื่อมของไต
ในระยะยาว	จึงควรจำากัดการบริโภคเกลือ	ได้แก่	ซีอิ้ว	นำ้าปลา	
อาหารแปรรูป	ขนมขบเคี้ยว	ผงปรุงรส	ของดอง
	 3.	การดูแลรักษาโรคไขมันในเลือด	ผู้ป่วยที่มีไขมันใน
เลือดสูงจะเกิดภาวะอันตรายต่อหัวใจและหลอดเลือด	 อาจนำา
ไปสู่ภาวะไตเรื้อรังและมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงชีวิต	
ให้ควบคุมระดับ	 LDL	 คลอเรสเตอรอลในผู้ป่วยเบาหวานต้อง
น้อยกว่า	100	มก./ดล.	จึงควรลดการบริโภคอาหารทอดหรือ
ผัด	และอาหารที่ใช้นำ้ามันในการประกอบอาหาร	
สารอาหารที่สำาคัญสำาหรับผู้ป่วยโรคไต
	 1.	 โปรตีน	 เนื้อสัตว์	 ไข่	 นม	 เป็นส่วนประกอบของ
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อทั่วร่างกาย	ถ้าไตเสื่อมของเสียที่เกิดจาก

ปฏิบัติตัวอย่างไร ป้องกันไตเสื่อม 

อาหารที่ให้โปรตีนจะคั่งและไปสะสมตามอวัยวะต่างๆ	 ทำาให้
อวัยวะทำางานผิดไป	การรับประทานอาหารที่มีปริมาณโปรตีน
สูงในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังมีผลเสียต่อการทำาหน้าที่ของไต	
โปรตีนสูงจะทำาให้เกิดสาร	 urea	 ที่ต้องขับออกทางไตเพิ่มขึ้น	
การให้อาหารจำากัดโปรตีนทำาให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะสุดท้ายของ
โรคไตวายเรื้อรังช้าลงหรือลดลง
	 2.	 โซเดียม	 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังไตไม่สามารถขับ
โซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะได้	 ทำาให้ส่วนเกินคั่งอยู่ใน
ร่างกาย	 เกิดอาการบวมนำ้าตามส่วนต่างๆ	 ถ้ามีการคั่งของโซ
เดียมและนำ้ามากจะทำาให้นำ้าท่วมปอดและความดันโลหิตสูง
ขึ้น	 เกิดภาวะหัวใจวายได้	 อาหารที่มีเกลือมากมักมีโซเดียม
มาก	
	 3.	 โปแตสเซียม	 พบได้ในอาหารทุกชนิดโดยเฉพาะ
ผักและผลไม้	 ในผู้ป่วยเป็นโรคไตถ้าระดับโปแตสเซียมในเลือด
สูงเกิน	 5.2	มก./ดล.	 ต้องมีการจำากัดปริมาณในอาหารโดยงด
ผักผลไม้ที่มีโปแตสเซียมสูง	 เช่น	ทุเรียน	ขนุน	 แห้ว	 กระท้อน	
มะขามหวาน	กล้วย	ลำาไย	มะละกอ		น้อยหน่า			มะม่วงสุก	
แคนตาลูป		เห็ด		ผักชี		ต้นกระเทียม		ใบขี้เหล็ก		ใบชะพลู	
ผักกระถิน	ยอดขี้เหล็ก	ผักหวาน	
 4.	 ฟอสฟอรัส	 ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังมักจะมีระดับ
ฟอสฟอรัสในเลือดสูงต้องควบคุมปริมาณฟอสฟอรัสในอาหาร	
เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคกระดูกที่อาจเกิดขึ้น	แหล่งอาหาร	
ที่ให้ฟอสฟอรัส	ได้แก่	นมและผลิตภัณฑ์ถั่วต่างๆ	เบียร์	เบเกอรี่
เค้ก	พาย	ช็อคโกแลต	เนย	ไอศกรีม	
	 5.	 พลังงาน	 (ไขมัน	 ข้าว	 แป้ง)	 ส่วนใหญ่แหล่งของ
พลังงานมาจากการกินข้าว	 แป้งปลอดโปรตีน	 เช่น	 วุ้นเส้น
ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้	 แป้งถั่ว	 แป้งมัน	 แป้งข้าวโพด	 แป้งข้าวท้าว
ยายม่อม	สาคู	นำ้าตาลและนำ้ามัน	เช่น	นำ้ามันถั่วเหลือง	นำ้ามัน
ข้าวโพด/รำาข้าว/ถั่วลิสง	
	 6.	นำ้า	ในผู้ป่วยไตวายความสามารถในการขับนำ้าและ
ปัสสาวะจะลดลง	 อาจมีอาการบวม	 มีการคั่งของเสียเพิ่มขึ้น	
ปัสสาวะน้อยลง	โดยปริมาณนำ้าที่ได้รับต่อวันจะขึ้นกับปริมาณ
ปัสสาวะที่ขับถ่ายออกมาบวกกับปริมาณนำ้าที่เสียทางอุจจาระ	
เหงื่อ	ถ้าปัสสาวะได้น้อยกว่า	500	มิลลิลิตร/วัน	ควรจำากัดนำ้า
ให้เหลือวันละ	750-1000	มิลลิลิตร/วัน

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

Happy  Healthy

โดย		:	ยินดี		โพธิวร



	 สวัสดีค่ะ	มาเจอกันอีกแล้วนะคะ	เรื่องที่หมอเล่าให้
ฟังครั้งก่อน	วันนี้มาต่ออีกเล็กน้อย
 …..อย่าปล่อยให้โทรศัพท์หรือคนอื่นเลี้ยงลูก.....
	 เป็นเรื่องที่สำาคัญมาก	 ในปัจจุบันมีการซื้อใช้กันทั้ง
โทรศัพท์	 ไอแพด	 หาซื้อง่าย	 สะดวกในการจัดหามาใช้มาก	
และถือว่าเป็นสิ่งที่จำาเป็น	 (เรื่องงาน)	 ในการติดต่อประสาน
งาน	คุยงาน	และอาจเป็นเรื่องอื่นๆ	ทั้งด่วนและไม่ด่วน	จน
ทำาให้เห็นผู้คนมากมายก้มหน้าก้มตากันมากขึ้น
	 แต่ทุกคนลองตอบคำาถามเหล่านี้นะคะ.....ว่า
 ..... ทำาเพื่ออะไร งานหรือส่วนตัว
 ..... ใช้ถูกเวลาไหม
 ..... กระทบต่อการทำางานปัจจุบันหรือครอบครัวหรือไม่ 
(ข้อนี้คิดช้าๆ	นะคะ	เพราะทุกคนจะตอบหมอเร็วมากค่ะ)
	 เรื่องนี้ไม่มีคำาตอบที่ตายตัว	 มากน้อยต่างกันไม่
แน่นอน	 ขึ้นอยู่กับการทำางาน	 การใช้ชีวิต	 เพียงแต่การตั้ง

คำาถามเหล่านี้กับตัวเอง	 ด้วยตนเอง	 คิดรอบคอบ	 จะทำาให้
เกิดความสมดุลของการใช้ชีวิต	 ซึ่งส่งผลต่อชีวิตตัวคุณพ่อ	
คุณแม่เองและครอบครัว	 การใช้ชีวิตโสดย่อมมีโอกาส	 มี
อิสระในการใช้ชีวิตอีกหลายๆ	 ด้าน	 แต่ในกรณีที่เรามี
ครอบครัว มีลูก	มีผู้คนที่เราใช้ชีวิตด้วย
 ..... การใช้ชีวิตร่วมกัน
 ..... การแบ่งปันการใช้เวลาที่ดีด้วยกัน
 ..... การเสียสละความเป็นส่วนตัว เพื่อครอบครัวมากขึ้น
 ..... การเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่างๆ รวมทั้งเทคโนโลยี
	 นั้นเป็นสิ่งที่สำาคัญในการดูแลและก่อให้เกิดความ
สุขและการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ	 และสามารถ
เรียกได้เต็มที่ว่าครอบครัว	ทุกคนพร้อมหรือยังคะ??????

ถ้าใครมีคำาถาม	สงสัย	สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่	
wituravanit@gmail.com

 เรื่อง หน้าที่เลี้ยงลูก (ต่อ)

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	พญ.สุธิรา		ริ้วเหลือง

สุขภาพจิต



	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก	 หลายฉบับที่ผ่านมามี

แต่เรื่องหนักๆ	 วันนี้จะคุยกันเรื่องเบาๆ	 เพื่อผ่อนคลาย	

ทำาให้สดชื่นและมีความพร้อมในการเป็นคนไทยยุค	 4.0	

ระหว่างวันที่	 1-3	 มีนาคม	 2560	 ที่ผ่านมาผู้เขียนได้ไป

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการนอนหลับที่ดี	ครั้งที่	1

จัดโดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับ

กรมอนามัย	 กระทรวงสาธารณสุข	 สิ่งดีๆ	 ที่ได้จากการ

อบรมครั้งนี้	ผู้เขียนขอนำามาเล่าต่อค่ะ

	 ท่านผู้อ่านคะไม่น่าเชื่อว่าความผิดปกติหลายโรค

หลายระบบเกิดขึ้นเฉพาะในขณะนอนหลับ	หลายโรคเกิด

ขึ้นเพราะนอนหลับไม่เพียงพอ	 ไม่น่าเชื่อว่าคุณภาพการ

นอนหลับ	 การหลับดีสามารถป้องกันโรคได้	 เรามารู้จัก

การนอนหลับ	(Sleep)	กันค่ะ

 การนอนหลับ (Sleep) หมายถึง สภาวะการ

รับรู้ของร่างกายแยกตัวออกและลดการตอบสนองจาก

สิ่งแวดล้อมชั่วคราว

	 การนอนหลับมีผลกับหลายระบบของร่างกาย	

ตั้งแต่ระบบหัวใจและหลอดเลือด	ระบบการหายใจ	ระบบ

ฮอร์โมนต่อมไร้ท่อ	 ระบบทางเดินอาหาร	 ระบบประสาท

อัตโนมัติ	 ระบบกล้ามเนื้อ	 ระบบภูมิคุ้มกัน	 พบว่าการ

อดนอนทำาให้ประสิทธิภาพการต้านทานเชื้อโรครวมถึง

การทำาหน้าที่ของเม็ดเลือดขาวบางอย่างจะลดลง	 ทำาให้

มีภูมิต้านทานตำ่าลงได้	 มีการทดลองในหนู	 พบว่าการอด

นอนเรื้อรังนานๆ	 อาจทำาให้มีการติดเชื้อในกระแสเลือด

และเสียชีวิตได้	 ดังนั้นการนอนหลับจึงสามารถป้องกัน

โรคได้	 การนอนหลับเหมือนเป็นยาวิเศษ	 เป็นยาที่ดีที่สุด	

เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันของร่างกาย	ซึ่งเป็น

ส่วนสำาคัญในการป้องกันโรคและการรักษาให้หายจาก

โรคต่างๆ	ได้

	 สุขอนามัยการนอนเพื่อป้องกันโรค	 การนอนที่ดี

ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	

1.		มีระยะเวลาเพียงพอ	 ไม่มาก	 ไม่น้อยเกินไป	 โดย

เฉพาะผู้ใหญ่อายุ	 26	 ขึ้นไป	 ควรจะนอนหลับ	 7-9	

ชั่วโมง	

2.	คุณภาพการนอนหลับ	 คือ	 การนอนหลับต่อเนื่อง	

และมีการหลับลึก	 หลับอย่างต่อเนื่องหมายถึง	 การ

ที่คลื่นสมองไม่มีการถูกปลุก	 หรือถูกปลุกน้อยมาก

ระหว่างการนอนหลับทั้งคืน			เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน 

เพียงพอ

	 แนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการนอนหลับที่ดี	 ควร

กำาหนดเวลานอนหลับให้มีเวลาเพียงพอ	 เข้านอนและ

ตื่นนอนเป็นเวลาสมำ่าเสมอ	 ถ้าง่วงนอนกลางวันสามารถ

งีบหลับได้ไม่เกิน	 45	 นาที	 หลีกเลี่ยงอาหารมื้อหนัก	 รส

เผ็ดหรือรสหวาน	อย่างน้อย	4	ชั่วโมง	ก่อนนอน	รวมทั้ง

ไมสู่บบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์	 หลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟ	

ช็อกโกแลต	อย่างน้อย	6	ชั่วโมง	ก่อนนอน	ควรออกกำาลังกาย

เป็นประจำา	 แต่ไม่ควรออกกำาลังกายก่อนนอน	 อย่างน้อย	

2	 ชั่วโมง	 มีเตียงนอนสบาย	 อุณหภูมิพอเหมาะ	 ห้องมีที่

ระบายอากาศ	 ไม่ควรมีแสงสว่าง	 และไม่ควรมีเสียงดัง	

ห้องนอนมีไว้สำาหรับนอนหลับค่ะ	

	 ท่านผู้อ่านคะ	เรามาปรับตัวปรับเวลากันค่ะ	นอนหลับ

ให้พอเพื่อป้องกันโรค	และเพื่อสุขภาพที่ดีต่อไป	สวัสดีค่ะ  

การนอนหลับป้องกันโรคจริงหรือ?

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ชุมชนนนท์

โดย			:	ยุพา		(คนชุมชน)



พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำาจังหวัดนนทบุรี

	 ชาวนนทบุรีน้อยคนนักที่จะทราบว่า	 จังหวัด

นนทบุรีมีพระพุทธรูปประจำาจังหวัด	เมื่อทราบว่ามีอยู่จริง	

จึงมีคำาถามต่อไปว่า	ประดิษฐานอยู่ที่วัดใด	และมีชื่อเรียก

ว่าอะไร

	 พระพุทธรูปประจำาจังหวัด	 ถือว่าเป็นหลักความ

คิดที่ดี	 ทำาให้ประชาชนมีที่สักการบูชา	 เนื่องจากสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์สำาหรับชาวพุทธก็คือพระพุทธรูป	 เพื่อน้อมนำา

จิตใจไปสู่การประพฤติปฏิบัติตน	 เพื่อความสุขความเจริญ

ของชีวิต	 และเป็นสัญลักษณ์ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนใน

จังหวัด	ที่จะช่วยกันบำารุงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา

ในท้องถิ่นนั้นให้ดำารงคงอยู่ถาวรตลอดไป

	 ความเป็นมาของพระพุทธรูปประจำาจังหวัดนนทบุรี	

สมัยนั้นพระศาสนโสภณ	(อ่อน)		พำานักอยู่วัดราชประดิษฐ-

สถิตมหาสีมาราม		กรุงเทพมหานคร				และดำารงตำาแหน่ง

เจ้าคณะมณฑลกรุงเทพฯ				ได้หารือกับพระคุณวงษ์	(สน)

เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส	 และเป็นเจ้าคณะเมืองนนทบุรี	

ให้หล่อพระพุทธรูปประจำาเมืองนนทบุรี	 โดยได้รับความ

ร่วมมือจากประชาชนและหลวงนราบริรักษ์	นามเดิม	ยังทอ	

(ปิ่น)	ทองทรัพย์		คหบดีมอญเกาะเกร็ด			เป็นผู้รวบรวม

ทองเหลืองและโลหะต่างๆ						สำาหรับหล่อพระพุทธรูป	

พระศาสนโสภณ	 (อ่อน)	 ได้นำาช่างหล่อจากกรุงเทพฯ	 ไป

ปั้นหุ่นและทำาพิธีเททองพระพุทธรูปบริเวณโคนต้นโพธิ์	

ใกล้องค์พระเจดีย์ทรงมอญริมแม่นำ้าเจ้าพระยา	 เมื่อวันที่	

19	 มีนาคม	 พ.ศ.2442	 ปัจจุบันพื้นที่ที่ทำาพิธีหล่อพระได้

พังลงนำ้าไปหมดแล้ว

	 พระนนทมุนินท์	 พระพุทธรูปประจำาจังหวัด

นนทบุรี	 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ	 หน้าตักกว้าง	 40	 นิ้ว	

ความสูงวัดจากฐานถึงพระเกศ	สูง	65	นิ้ว	เมื่อลงรักปิดทอง

และทำาพิธีฉลองพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้ว		พระศาสนโสภณ	

(อ่อน)	 นำาความขึ้นกราบบังคมทูล	 พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ขอพระราชทานนาม	 ทรง

พระราชทานว่า	 “พระนนทมุนินท์”	 ให้เป็นพระพุทธรูป

ประจำาจังหวัดนนทบุรีสืบมา

	 ปัจจุบัน	 “พระนนทมุนินท์”	 พระพุทธรูปประจำา

จังหวัดนนทบุรี	 ประดิษฐานอยู่ที่มุขด้านใต้ของวิหาร

พระพุทธไสยาสน์	 วัดปรมัยยิกาวาส	 เกาะเกร็ด	 จังหวัด

นนทบุรี	 จึงขอเชิญชวนชาวนนทบุรีและชาวจังหวัดอื่นๆ	

มาสักการบูชาพระพุทธรูปประจำาจังหวัดนนทบุรี	 เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกัน

	ข้อมูล	:	พิศาล	บุญผูก,	ท้องถิ่นปากเกร็ด,	อมรินทร์พริ้นติ้งฯ,	2551
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พระนั่ง เกล้า

โดย	:	สนอง	จุล

ของดีเมืองนนท์



	 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านนะครับ	ก่อนจะมาถึงฉบับนี้ผู้เขียน
ได้แนะนำาต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ในระดับประจำาชาติหลายต้น
ไม่ว่าจะเป็นชาติไทยเองชาติเพื่อนบ้านอาเซียนมาแล้ว	มาฉบับนี้
ผู้เขียนขอเล่าถึงต้นไม้ใกล้ตัวอีกชนิดที่เราควรทราบ	 ซึ่งหากไม่
ทราบคงดูแปลกๆ	 อายๆ	 กัน	 	 นั่นคือ	 ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำา
จังหวัดนนทบุรีของเราครับ	 พืชชนิดนี้นอกจากเป็นต้นไม้
สัญลักษณ์ประจำาจังหวัดเราแล้วยังเป็นต้นไม้ประจำาสถานศึกษา
อีกหลายแห่ง	 รวมถึงเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ด้วยนะครับ	ต้นไม้ชนิดนี้ก็คือ	“ต้นนนทรี” 
 “ต้นนนทรี”	 หรือที่เราเรียกกันว่า	 “ต้นนนทรีบ้าน” 
มีชื่อพฤษศาสตร์ว่า	Peltophorum	pterocarpum	จัดเป็นพืช
วงศ์มะขามมีลักษณะเด่นคือติดผลเป็นฝักครับ	 ต้นนนทรีเป็นไม้
ยืนต้นสูงใหญ่มีอายุได้ยืนนาน	 	 ลำาต้นจะแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มที่
เรือนยอด	 ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก	 	 ออกดอกเป็นช่อยาว
ตั้งขึ้นขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่ง	ดอกย่อยมีสีเหลืองสด	กลีบดอกมี	๕	
กลีบ	มีลักษณะบางและค่อนข้างยับย่น			โคนกลีบมีขนสีนำ้าตาล

นไม้ฅนนนทบุรี 

นไม้ประจำาจังหวัดนนทบุรี”

อยู่ประปราย	 ดอกจะมีเกสรเพศผู้จำานวน	 ๑๐	 ก้าน	 	 ผลเป็น
ฝักทรงรูปหอกโดยปลายฝักและโคนฝักจะเรียวแหลมครับ		
ประโยชน์ในทางยาไทยเราใช้	เปลือกของลำาต้น	ซึ่งมีรสฝาด	กิน
กล่อมเสมหะและเลือด	แก้บิด	แก้ท้องร่วง	ขับลมผาย	นอกจาก
นั้นยังใช้สมานแผลสดด้วย	 ส่วนประโยชน์อื่นๆ	 แก่นหรือเนื้อไม	้
เนื่องจากเป็นไม้เนื้อแข็งจึงนิยมนำามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ	กัน	รวมถึงใช้เป็นไม้ท่อนในงานก่อสร้าง	เปลือกลำาต้น	ยัง
ใช้ต้มย้อมผ้าจะให้ผ้าสีส้มอมชมพูหรือสีนำ้าตาลอมชมพูได้ด้วย
ครับ
 ปัจจุบันนั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์รายงานถึงสารสกัด
หยาบเมทานอลของดอกต้นนนทรี	 พบองค์ประกอบเคมีเป็นสาร
หลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นฟลาโวนอยด์		ซาโปนิน	สเตียรอยด์	คูมาริน
และ	 แทนนิน	 	 ซึ่งแสดงถึงฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย	 S.	 aureus,	 B.	
cereus,	E.	faecalis,						S.	pyogenes,	P.	mirabilis,	A.	bau-
mannii	 และ	 S.	 marsecens	 นอกจากนั้นยังมีรายงานแสดง
ถึงฤทธิ์เภสัชวิทยาต้านอนุมูลอิสระ	 และฤทธิ์ลดนำ้าตาลโดยการ
ยับยั้งผ่านเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสอีกด้วย

“ต้

	 ในประเทศไทยพบว่ามีต้นนนทรีอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า	“ต้นนนทรีป่า”	(Peltophorum	dasyrachis)	หรือรู้จัก
กันในชื่อเรียกอื่นๆว่า	 “อะราง”	 “อินทรี”	 เป็นต้นไม้อีกชนิดที่ถูกยกเป็นต้นไม้ประจำาจังหวัดฉะเชิงเทราครับ	 ลักษณะต้น
โดยรวมจะคล้ายกับนนทรีบ้านมาก	แต่จะมีลักษณะเด่นที่ต่างกันเล็กน้อยที่ต้นนนทรีป่าจะมีช่อดอกขนาดเล็กกว่า	และช่อ
ดอกจะห้อยปลายช่อลงไม่ตั้งขึ้นเหมือนต้นนนทรีบ้าน	นอกจากนั้นลำาต้นส่วนมากจะมีขนาดสูงใหญ่กว่าต้นนนทรีบ้านด้วย	
ส่วนประโยชน์ทางยาไทยจะเหมือนต้นนนทรีบ้านนะครับ
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พระนั่ง เกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร

โดย		:	ภ.ก.	เรวัต		เตียสกุล



 ปัจจุบันมีการรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าทางกายภาพ 
บำาบัดหลากหลายวิธี ดังนี้
1. ความร้อน มี 2 ประเภท คือ

1.1	ความร้อนลึก	เป็นการให้ความร้อนในระดับเอ็นชั้น
ลึก	 ข้อหรือกระดูก	 เช่น	 รักษาด้วยคลื่นสั้นทั้งชนิด	
ช๊อตเวฟ	 และไมโครเวฟ	 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	 คลื่น
อัลตร้าซาวด์	 เพื่อลดอาการปวดอักเสบในเนื้อเยื่อ
ชั้นลึกๆ	ที่ความร้อนตื้นๆ	 ไม่สามารถเข้าถึงได้	 เช่น	
เอ็นชั้นลึก	กระดูก	เป็นต้น

1.2	ความร้อนตื้น	 เป็นการให้ความร้อนในระดับใต้
ผิวหนัง	 หรือกล้ามเนื้อชั้นตื้นๆ	 เช่น	 แผ่นประคบ
ร้อน	 อาบด้วยขี้ผึ้งพาราฟิน	 ใช้เพื่อลดอาการปวด	
หรือเพิ่มการไหลเวียนโลหิต	 เนื่องจากแผ่นประคบ
ร้อนหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไป	 จึงสามารถ
แนะนำาให้นำาไปใช้เองที่บ้านได้

โดย	:	รุ้งเพชร

เครื่องไฟฟ้าทางกายภาพบำาบัดมีอะไรบ้าง ? 

2. ความเย็น	 เช่น	 แผ่นประคบเย็น	 เครื่องพ่นไอเย็น	 ใช้
เพื่อลดอาการอักเสบเฉียบพลัน	 (ปวด	 บวม	 แดง	 ร้อน)	
สามารถแนะนำาให้บุคคลทั่วไปใช้ในการปฐมพยาบาล
ตนเองเบื้องต้นที่บ้านได้
3. กระตุ้นด้วยไฟฟ้า ดังนี้

3.1	 กระตุ้นกล้ามเนื้อ	 ใช้ชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ 
ที่ขาดรากประสาทมาเลี้ยงทั้งหมด/บางส่วน	 จาก
การบาดเจ็บหรือรอยโรค	 ฟื้นฟูการทำางานของ
กล้ามเนื้อ	ลดการยึดรั้งของพังผืด

3.2	 กระตุ้นรากประสาท	 ใช้เพื่อลดปวดบริเวณต่างๆ	
ของร่างกาย	เช่น	คอ-บ่า	เป็นต้น

4. การดึงกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้า แบ่งเป็น
4.1	ดึงคอด้วยไฟฟ้า	 ใช้เพิ่มความกว้างของช่องทางเดิน

รากประสาท	 จากคอมายังศีรษะและแขน	 เพื่อลด
อาการปวดคอร้าวลงแขน	 หรือคลายความตึงตัว
ของรากประสาทและกล้ามเนื้อคอ

4.2	ดึงหลังด้วยไฟฟ้า	 ใช้ดึงหมอนรองกระดูกที่เคลื่อน
ออกมา	 เพิ่มความกว้างของช่องทางเดินราก
ประสาท	 จากหลังมายังขา	 เพื่อลดอาการปวดหลัง
ร้าวลงขา	 หรือคลายความตึงตัวของรากประสาท
บริเวณเอวและกล้ามเนื้อหลัง

5. การรักษาด้วยคลื่นกระแทก	 ในจุดที่มีอาการอักเสบ
เฉียบพลันและเรื้อรัง	เช่น	เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ
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พระนั่ง เกล้า

บริการน่ารู้



	 คราวนี้ขอพาไปแหล่งท่องธรรมชาติ	ไม่ไกลจากบ้านเรานัก	
ยอดเขาเทวดา	 ฟังชื่อแล้วน่าไปไหมครับ	 อยู่ในหน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติพุเตยที่	 3	 ตะเพินคี่	 อำาเภอด่านช้าง	 จังหวัด
สุพรรณบุรี	 ดินแดนแห่งขุนเขา	 ป่าหนึ่งเดียวที่สมบูรณ์ที่สุด
ของเมืองสุพรรณบุรี		เป็นชายป่าผืนสุดท้ายของป่าห้วยขาแข้ง
มคีวามสงบเงียบ	 ป่าเขา	 นำ้าตก	 ความงดงามของดวงอาทิตย์
ยามเช้า	 ไอหมอก	 ความหนาวเย็น	 และวิถีชีวิตของของชาว
บ้านกระเหรี่ยง	
	 เผอิญมีโอกาสได้ไปบ้านเพื่ือนคุณชวาล	 ประไพทอง	 ที่
บ้านห้อยหินดำา	 แนะนำาและอนุเคราะห์จัดทริปนี้ให้	 เราเดิน
ทางโดยรถส่วนตัว	สายๆ	วันเสาร์	ขับไปเรื่อยๆ	มุ่งหน้า	อำาเภอ
ด่านช้าง	 สุพรรณบุรี	 ใช้เวลาขับรถราว	 	 3-4	 ชั่วโมง	 ถึงบ้าน
ห้อยหินดำาโฮมสเตย์	 ซึ่งเป็นบ้านของผู้ใหญ่พล	 กินข้าวเที่ยง
เสร็จ	 ถ่ายคนและของขึ้นรถโฟวิว	 2	 คันโดยให้ผู้ใหญ่จัดหาให้	
เดินทางต่อไปอีกราว	 	 12	 กิโล	 ขึ้นอุทยานแห่งชาติพุเตยที่	 3	
ตะเพินคี่	ทางค่อนข้างลำาบาก	ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน	4	ล้อ
เท่านั้นถึงจะขึ้นได้	เรากางเต็นท์บริเวณตีนเขาอุทยานแห่งชาติ
พุเตยที่	3	ตะเพินคี่	แดดแรงแต่ลมพัดตลอด	คณะเรามีภรรยา
ผู้ใหญ่บ้านมาช่วยทำากับข้าวให้เราด้วย	 มื้อนี้อร่อยแน่นอน		
เรารีบตั้งวงกินข้าวเย็นก่อนจะมืด	 อากาศเย็นลงเรื่อยๆ	 ดูที่วัด
อุณหภูมิวัดได้	16	ำ	นำ้าค้างพราวชุ่มฉำ่าทำาเอาเต็นท์เปียก	อาหาร
หวานเป็นมันเผาซุกกองฟืนที่สุม	 กลางวงสนทนายามคำ่าคืน	

สาดแสงของพระจันทร์เต็มดวง				ดูราวดวงใหญ่กว่า	ทุกครั้งที่
เคยเห็น	ราวสัก	3-4	ทุ่มแยกย้ายเข้าเต็นท์พักผ่อน		รุ่งสางตี	5	
เราเดินเท้าจากระยะทางประมาณ	800	 เมตร	 เส้นทางยังเป็น
ธรรมชาติ	เป็นทางดินและหิน	ไต่ความสูงขึ้นเขา	30-45	องศา				
มีเชือกผูกเป็นราวช่วยดึงตัวขึ้น	 	 ขอบอกงานนี้ต้องพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจนะครับ	 ระยะทางไม่ไกลแต่ทางค่อนข้างชัน	
เราขึ้นถึงยอดเขาราว	 6	 โมงกว่าๆ	 เจอพระพุทธรูปและเจดีย์
ประดิษฐานอยู่ข้างบนสร้างโดยชาวกระเหรี่ยง		อากาศเย็นสบาย	
มีสายหมอกบางๆ	สลับกับแนวเขา	สดชื่นจริงๆ	คุ้มค่ากับความ
บากบั่น	 	 พักพอหายเหนื่อย	 เราเดินกลับลงมาที่พักเก็บเต็นท์	
ขนสัมภาระขึ้นรถ	 รัปประทานอาหารเช้าเสร็จ	 เดินทางกลับ	
ระหว่างทางเราแวะเที่ยวถำ้าตะเพินเงิน	 ภายในถำ้ามีหินงอก
หินย้อยที่ยังสมบรูณ์อยู่	 ต่อด้วยนำ้าตกตะเพินคี่ใหญ่	 เป็นนำ้าตก 
ขนาดเล็กมีสองชั้น	 ความสูงประมาณชั้นละ	 5-6	 เมตร	 มีนำ้า
ไหลตลอดปี	 เพราะเป็นต้นนำ้าและบ่อนำ้าผุด	 ที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ	กลางวันเรากลับมาทานก๋วยเตี๋ยวแถวหมู่บ้าน	วันนี้
เรายังค้างอีก	 1	 คืน	พักที่บ้านห้อยหินดำาโฮมสเตย์	 ของผู้ใหญ่
พล	 ราคาไม่แพง	 บริการเยี่ยม	 เป็นหมู่บ้านต้นแบบวิถีเกษตร
อินทรีย์	พืชผักที่รับประทานรับรองว่าปลอดภัย
	 พรุ่งนี้เดินทางกลับมีเส้นทางแนะนำาทางอำาเภอบ้านไร่	
จ.อุทัยธานี			แวะเที่ยวแก่นมะกรูด			วัดถำ้าเขาวง			ต้นไม้ยักษ์	
เป็นของแถมในวันเดินทางกลับนะครับ

ยอดเขาเทวดา ด่านช้าง สุพรรณบุรี
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มุมคลายเครียด

โดย	:	เทศสยาม		บุญยมาลิก



	 พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ตรัสรู้ได้	๙	เดือน	วันนั้นตรงกับ	ขึ้น	๑๕	คำ่า	เดือน	๓	เป็นวันที่พวกเราเรียกกันว่า 
วันมาฆบูชา	พระองค์ทรงวางหลักสูตรการสอนให้พระอรหันตสาวกใช้เป็นหลักในการเผยแพร่พระพุทธศาสนามีหลักใหญ่อยู่	๓	
ประการ	
๑.	สัพพะปาปัสสะ	อะกะระณัง	-	การไม่ทำาบาปทั้งปวง
๒.	กุสะลัสสูปะสัมปะทา	 -	การทำากุศลให้ถึงพร้อม
๓.	สะจิตตะปะริโยทะปะนัง	 -	การชำาระจิตของตนให้ขาวรอบ

หลักพระพุทธศาสนา

 สมองล็อค (Mental Block)	หรือ	สมองตัน	หรือ
ที่เราเรียกกันว่า	 “เบรนบล็อก”	 ซึ่งถ้าคิดสิ่งใดไม่ออกให้	
“วาง”	 ทุกเรื่องไว้ก่อน	 แล้วค่อยๆ	 หาเส้นทางความจำา	
ทางที่จะช่วยปลดล็อคได้ทางหนึ่ง	 คือ	 การกระทำาเล็กๆ	
น้อยๆ	ดังนี้
 1. เคี้ยวขยับ :	 การขยับกรามในกิริยาเคี้ยว	 เช่น	
เคี้ยวหมากฝรั่ง	 ช่วยเพิ่มพลังการจำาระยะสั้นและยาว	 ได้
มากถึง	 35%	 แถมยังกระตุ้นหัวใจให้เต้นเร็วขึ้น	 จึงทำาให้
ได้รับเลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นด้วย
 2. กำามือ :	คนเรามีมืออยู่	2	ข้าง	พบว่า	การกำามือ	
“ซ้าย”	 และ	 “ขวา”	 ให้ผลดีต่างกัน	 โดยการกำามือขวา	
ช่วยให้ความจำามั่นคง	แม่นยำาขึ้น	ส่วนการกำามือซ้าย	ช่วย
ในการเก็บเกี่ยวความทรงจำาได้ดีในเวลาต่อมา

กิจกรรมเล็กๆ ง่ายๆ ช่วยออกกำาลังสมอง

 3. การกลอกตา :	มีการศึกษาพบว่า	การกลอกตา
ตามแนวนอนซ้ายขวาไปมาราว	 30	 วินาที	 ช่วยให้สมอง
ผลิตไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ	 ขึ้นมาได้โดยผ่านกลไกคือ	
การคุยตื่นของสมอง	 2	 ซีก	 เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างมัน	เหมือนกับการช่วยรับมือ	2	ฝ่าย	ให้มาทำางาน
ร่วมกันได้
 4. การอ่านหนังสือ :	 เป็นการช่วยอย่างมาก	 จาก
การศึกษาพบว่า	 ผู้ใหญ่สูงวัยที่มีทักษะด้านดนตรีมาตั้งแต่
เยาว์วัย	 จะมีความสามารถในการฟังพูดของคนอื่นได้ดี
เมื่อสูงวัย
	 การออกกำาลังสมองที่เหมาะสมและง่ายสุด	คือ	การ
นอนและการออกกำาลังกาย	ซึ่งการเข้านอนให้เป็นเวลาจะ
ดีที่สุด	เพราะทำาให้สมองของท่านชาร์จพลังได้เต็มที่		
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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


