
“สามัคคีหรือการปรองดองกัน ไม่ได้หมายความว่า คนหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง...คนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมด 

ลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมาย ต้องมีความแตกต่างกัน แต่ต้องทำางานให้สอดคล้องกัน แม้จะขัดกันบ้าง...

ก็ต้องสอดคล้องกัน”

ข่าวบริการ
p  ห้องแพทย์แผนไทยย้ายที่ทำาการมาที่ตึกสงฆ์อาพาธ ชั้น 1 โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์    
       เวลา 08.00 - 20.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
    ติดต่อสอบถาม โทร.02-528-4567 ต่อ 5111

	 ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	 2560	 นี้	 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงการให้การบริการ
หลายด้าน	ด้านหนึ่งที่สำาคัญคือ	การเปิดใช้บริการที่อาคารศูนย์การแพทย์	18	ชั้น	เป็นความพยายามของผู้บริหาร	ทีมบริหาร	
และพี่น้องชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกท่าน	 ตั้งแต่ความพยายามจัดหาแหล่งกำาเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้หล่อเลี้ยง
อาคารได้อย่างเพียงพอ	จัดหาลิฟต์	จัดหาเตียงผู้ป่วย		อุปกรณ์ทางการแพทย์		จนโรงพยาบาลสามารถทยอยเข้าใช้พื้นที่ใน
อาคาร	18	ชั้น	ได้มากขึ้นเรื่อยๆ		เช่น	การเปิดใช้หอผู้ป่วยศัลยกรรม	หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก		หอผู้ป่วยหู		ตา		คอ		จมูก	
หออภิบาลผู้ป่วยหนักทางเดินหายใจ	หอผู้ป่วยพิเศษทั้งห้องเดี่ยวและห้องรวม	ห้องยาสำาหรับผู้ป่วยใน	ศูนย์เครื่องมือแพทย์	
ศูนย์สื่อสารองค์กร	ฯลฯ	ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น	ลดการรอคอยก่อนที่จะได้เตียงเข้านอนในโรงพยาบาล 
มีห้องพิเศษเพิ่มขึ้น	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	 โรงพยาบาลยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ครบ	 100%	 ของพื้นที่ใช้สอย	 ปัจจัยหนึ่งคือ	 การขาดอัตรา
กำาลังบุคลากร			โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพเป็นอย่างมาก	การขาดงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์การแพทย์	ซึ่งมีราคาสูง	เช่น	เครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัด	เครื่องช่วยหายใจ	เป็นต้น	แม้โรงพยาบาลจะมีข้อจำากัดเพียงใด	
แต่พวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะไม่ย่อท้อ	พยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเท่าที่ปัจจัยจะอำานวย	 เพื่อให้การดูแล

พี่น้องชาวนนทบุรีอย่างดีที่สุดตลอดไป

พระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖
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 ถึงเจ้าหน้าที่เพื่อนร่วมงานชาวพระนั่งเกล้าที่รักทุกท่าน 
เหลืออีกไม่นานใกล้สิ้นปีงบประมาณ	30	กันยายน	2560	ที่จะ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
 ในปีนี้ผู้อำานวยการจะเกษียณอายุ	หลังจากรับราชการ
ผ่านร้อน	 ผ่านหนาว	 ผ่านความผิดหวัง	 ความสำาเร็จ	 ผ่าน
ประสบการณ์ต่างๆ	มาหลายเรื่อง	ทั้งสนุก	ตื่นเต้น	สมหวัง	
ผิดหวัง	 มีหลากหลายรสชาติ	 ได้เห็นทั้งคน	 ทั้งโรงพยาบาล	
ที่ดีและไม่ดี	เราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงภายในโรงพยาบาล
หลายเรื่อง	 ได้เห็นสายตาของผู้ป่วย	 ญาติผู้ป่วย	 ผู้มาใช้
บริการ	 และผู้บริหารส่วนกลางที่เฝ้ารอ	 ส่งกำาลังใจให้การ

สารจากผู้อำานวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายแพทย์พงษ์สรร		สุวรรณ

สนับสนุนในหลายๆ	 เรื่อง	 ทั้งต่อหน้าและลับหลัง	 มีทั้งคน
ที่ชื่นชม	 และไม่พอใจ	 มีทั้งคนที่เคารพรัก	 และดูถูกด่าทอ	
เราได้รับการสนับสนุนจากเอกชนภายนอก	 ทั้งจากจังหวัด	
ภาคประชาชน	องค์กรมูลนิธิฯ	
	 เราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแบกความหวังของ
คนเหล่านี้และชาวจังหวัดนนทบุรีอยู่	 การเติบโตก้าวหน้า
ภายในโรงพยาบาลคงต้องมาจากความร่วมมือ	กับตระหนัก
ถึงปัญหาร่วมกัน	 เห็นส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว	 ต้องมีความ
รับผิดชอบ	มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	เอื้ออาทรต่อผู้ป่วย	ญาติ
และเพื่อนร่วมงาน
	 ผมฝากความหวังไว้กับทุกคน	 พาโรงพยาบาลก้าวไป
สู่ยุคใหม่	 มีความสามัคคี	 เอื้ออาทร	 ไปเป็นศูนย์การแพทย์	
ชั้นนำา	 ทั้งด้านบริการ	 ด้านวิชาการ	 ด้านการเรียนการสอน	
และฝึกอบรม	 เรามาถึงจุดนี้แล้วและต้องไปต่อ	 ยังมีระยะ
ทางข้างหน้าอีกมาก	 พวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	
คงต้องร่วมกันนำาพาโรงพยาบาลไปสู่เป้าหมาย
	 ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกคนมาตลอด		5		ปี	
ที่เป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	

																							ด้วยความรักเชื่อมั่นศรัทธาต่อลูกเจ้าสัวทุกคน

																																					นพ.วิรุฬห์		พรพัฒน์กุล

																													ผู้อำานวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	

	 ปัจจุบันใครๆ	 ก็ชอบเที่ยว	 การท่องเที่ยวทำาให้
เกิดผลดีมากมายทั้งต่อตัวบุคคล	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	
สังคม	 วัฒนธรรม	 และสภาพแวดล้อม	 ขณะเดียวกันก็มี
ผลกระทบต่อสิ่งเหล่านี้ด้วย	 กล่าวเฉพาะผลดีต่อบุคคล	
ได้แก่	ทำาให้สนุกสนาน	พักผ่อน	หย่อนใจ	หลีกหนีความซำ้าซาก
จำาเจในชีวิตประจำาวัน				ฟื้นฟูพลังจากความเหนื่อยล้า
จากการทำางาน	ทำาให้รู้สึกอิสระจากกรอบกฎเกณฑ์ในชีวิต
	 ประโยชน์ที่สำาคัญมากๆ	 ประการหนึ่ง	 คือ	
เป็นการเปิดโลกทัศน์	 ทำาให้มโนคติกว้างไกล	 เพื่อเป็นทุน
ทางความคิด	และเป็นแรงบันดาลใจในการดำาเนินชีวิตต่อไป
ในประเด็นนี้	ผมจึงมีความเห็นว่าเด็กๆ	ควรมีโอกาสได้เดิน
ทาง	โดยเฉพาะต่างบ้านต่างเมือง	
	 พระอาจารย์ชยสาโร	 ซึ่งเป็นลูกศิษย์ชาวอังกฤษ
ของหลวงพ่อชา	 แห่งวัดหนองป่าพง	 ช่วงวัยหนุ่มก่อน
ออกบวชหลังจากท่านสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียบร้อยแล้ว	
ก็ได้ทำางานเก็บเงิน		3		เดือน		ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยว

ในวัยไม่ถึง	 20	 ปี	 ก็ท่องเที่ยว	 20	 กว่าประเทศแล้ว	 ด้วย
ความเชื่อว่า	 ความสุขคือ	 ปัญญา	 และปัญญาเกิดจาก
ประสบการณ์	 เมื่อท่องเที่ยวมามากได้พิจารณาและฉุกคิด
ได้ว่า	 “การหาประสบการณ์ชีวิตของเราเป็นแค่การสะสม
สัญญาเท่านั้น	 ที่เราได้เห็นอะไรๆ	 แปลกประหลาดหลาย
อย่าง	 สิ่งที่สวยงาม	 เช่น	 พระอาทิตย์ขึ้นจากยอดภูเขา
หิมาลัย	พระอาทิตย์ตกที่ทะเลอันดามัน	 สิ่งที่ทั้งน่าเกลียด
และน่าสงสาร	 อย่างเช่น	 กลุ่มคนพิการขอทานในเมือง	
กัลกัตตา	 ฝูงหมาแย่งไส้ของซากเด็กริมแม่นำ้าคงคา	 ฯลฯ	
ทั้งหมดที่ได้เห็นมาก็สักแต่ว่ารูปเท่านั้นเอง	 เหมือนความ
ฝัน	 เหลือแต่ความทรงจำาคือ	 สัญญา”	 นี่เป็นเหตุให้ท่าน
ศึกษาด้านในของชีวิต	และพุทธศาสนา	จวบจนในปีนี้ท่าน
จะมีถึงพรรษา	37	พรรษา		
	 การท่องเที ่ยว			อาจให้อะไรมากกว่าที ่เราคิด	
ถ้าเราให้เวลาพิจารณา

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

สารจากผู้อำานวยการ / บทบรรณาธิการ



	 Jสวัสดีค่ะ	สมาชิกโฟกัสทุกท่านที่ติดตามข่าวสาร
ของเรา	 ปีนี้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครบ	 60	 ปี	 งานทุก
อย่างในโรงพยาบาลเห็นได้ว่าจะมีโลโก้	60	ปี	การทำางาน
ทุกอย่างต้องมีหลักดังพระบรมราโชวาทของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	 9	ว่า	
“...การทำางานให้มีประสิทธิผลและให้ดำาเนินไปได้โดย
ราบรื่น	 จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำาด้วยความรับผิดชอบ
อย่างสูง	 ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง	 ต้องเข้าใจความหมาย
ของคำาว่า	 ความรับผิดชอบให้ถูกต้อง...”	 J	 ขอชื่นชม
ทีมคณะกรรมการสุขศึกษาประชาสัมพันธ์	นำาโดย	ทพญ.
ศรัญญา  จิรธนานันท ์	 รับผิดชอบงานอย่างเต็มที่	 แม้
เป็นหญิงตัวเล็กๆ	แต่ขอบอก	รับได้ทุกสถานการณ์จร้า....
Jตามมาติดๆ	 งานโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม	 นำาโดย	
นพ.ดิเรก  ดีศิริ 	ประชุมทีมงานทุกอาทิตย์	เพื่อให้งานออก
มาทันเปิดอาคาร	 18	 ชั้น	 ไม่รู้ว่าได้หลับได้นอนหรือเปล่า	
กลางคืนยังมาดูความเรียบร้อย....	Jแต่ที่จะขาดเสียไม่ได้
หนุ่มไฟแรง	นพ.อรรถพร  ปิยะภาณี ประธานคณะกรรมการ
ออกกำาลังกาย	 จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศลเรียกคะแนน
จากเราชาวพระนั่งเกล้าไปเพียบ	 งานนี้บอกได้เลยว่ายอด
เยี่ยมครับผม....	Jคุณลินดา  สันตวาจา	 รองผู้อำานวย
การฝ่ายการพยาบาล	 นำาทีมพยาบาลไปเลี้ยงเกษียณให้
กับพยาบาลที่จังหวัดจันทบุรี	งานนี้มีความสุขกันถ้วนหน้า	
โดยเฉพาะ	คุณเปมิกา  คชายุทธเดช และ คุณพรรัตน์  
โชคบันดาลสกุล	 สวยติดแอปตลอด....	Jกิจกรรมดีๆ	 มี

สาระและความรู้ให้บุคลากรของโรงพยาบาลตลอด	กลุ่มงาน 
พรส.	 นพ.วชิร  รุจิโมระ นำาความรู้มาให้พวกเราได้
พัฒนางาน	 พัฒนาคน	 ตักตวงความรู้ได้ไม่มีขีดจำากัด
ค่ะ....Jเก็บตกกิจกรรมดีแรลลี่พระนั่งเกล้า	 ผู้ชนะเลิศ
การแข่งขัน	 ได้แก่	 ครอบครัว	นพ.สกล  สุขพรหม	 รอง
ชนะเลิศอันดับ	1	นพ.วัชรินทร์  จันทร์เสม ตัวจริงเสียง
จริง	 สุดยอดของความเป็นลูกพระนั่งเกล้าจริงๆ	 จร้า...
Jแต่งานนี้	 คุณเอกลักษณ์  บัวอุไร	 นักประชาสัมพันธ์
หนุ่มโสด	ประกาศตัวชัดแจ้งแล้วว่า	ผมมีแฟนแล้วครับ....
Jข่าวประชาสัมพันธ์	 ห้องพิเศษอาคาร	 18	 ชั้น	 เปิดให้
บริการแล้ว	โดย	พลเอกจรัล  กุลละวณิชย์ ประธานมูลนิธิ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	 ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิด	 เมื่อวันที่	 3	กรกฎาคม	2560	ถือว่าฤกษ์ดีเพราะเรา
เป็นโรงพยาบาลใน	 	 รัชกาลที่	 3....Jอีกไม่กี่เดือนเราคง
ต้องจัดงานเลี้ยงให้ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาล 
ของเราต้องขาดกำาลังคนในการปฏิบัติงาน	 แต่พวกเรา
ทุกคนคงต้องทำางานกันอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อ
ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีต่อไป.....Jก่อนจากกันใน	
ฉบับนี้ขอฝากข้อคิดสอนใจว่า....หากพวกเราให้อาหาร
ปลา	ปลาก็จะมีอาหารกิน	1	มื้อ	แต่หากเราสอนให้ปลาหา
อาหารเอง	 	 	 ปลาก็จะมีอาหารกินตลอดชีวิต....พบกัน
ใหม่ในฉบับหน้า...สวัสดีค่ะ

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	ป้าแคท
โฟกัสริมรั้ว



 Influenza Vaccine เชื้อไข้หวัดใหญ่ 	สามารถ

ติดต่อโดยทางนำ้าลายและเสมหะ	 	 	 (droplet)	 	 ผู้ป่วย

ส่วนใหญ่หายเองใน		2-3		วัน			บางส่วนต้องนอน

โรงพยาบาลและเสียชีวิตโดยเฉพาะผู้สูงอายุ		อาการของ

ไข้หวัดใหญ่มาด้วยไข้หนาวสั่น	เจ็บคอ	ไอ	ปวดศีรษะ	ปวด

ตามกล้ามเนื้อ	 และทำาไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

เพราะเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี	 ดังนั้นการผลิตวัคซีนจึง

มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี	เพื่อให้ครอบคลุมเชื้อที่เป็นสาเหตุ	

ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจะเกิดเฉพาะเชื้อท่ีทำาให้เกิดโรคเท่านั้น	

หลังฉีดวัคซีนประมาณ	 2	 สัปดาห์	 จึงเกิดภูมิต้านทานโรค

และอยู่ได้	 1	 ปี	 หลังจากนั้นหากได้เชื้อตัวเดิมก็สามารถ

ป่วยเป็นโรคได้	 ดังนั้นจึงต้องให้วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	

และบุคคลท่ีควรได้รับวัคซีนไม่แนะนำาให้ฉีดวัคซีนนี้แก่

ประชาชนทั่วไปเป็นประจำา	 ควรจะฉีดในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อ

โรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่	 ได้แก่	 ผู้ใหญ่อายุเกิน	

65	ปี	 ,	 เด็กอายุ	6-23	เดือน	,	ผู้ที่อาศัยในสถานพักฟื้น	 ,	

สถานสงเคราะห์คนชรา	 ,	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	 เช่น	 เบาหวาน	

โรคหัวใจ	โรคไต	โรคปอด		โรคตับ		โรคเลือด		โรคหอบหืด	

ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ	เช่น	โรคเอดส์	ผู้ป่วยที่ได้รับยา	

steroid	ผู้ป่วยรังสีรักษาหรือเคมีบำาบัด	เด็ก	6	เดือน	ที่ได้

รับ	aspirin	ในการรักษาโรค	(ถ้าได้รับเชื้อไข้หวัดใหญ่อาจ

ทำาให้เกิด	Reye	Syndrome)	หญิงตั้งครรภ์	3	เดือนขึ้นไป	

ในขณะที่มีการระบาดของโรค	 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล

ที่ต้องสัมผัสโรค		

Influenza Vaccine

เชื้อไข้หวัดใหญ ่
เมื่อไหร่จึงจะฉีดวัคซีน

	 เด็กที่มีอายุมากกว่า	 6	 เดือน	 ขึ้นไป	 ถ้าต้องการ

ป้องกันอย่างต่อเนื่อง				เด็กที่มีอายุมากกว่า	9	ปี		ให้ฉีด

ปีละ	 1	 ครั้ง	 สำาหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า	 9	 ปี	 ที่ได้รับ

การฉีดวัคซีนเป็นปีแรก	 ให้ฉีด	 2	 ครั้ง	 ห่างกัน	 1	 เดือน	

กรณีฉีดวัคซีนไปแล้วสามารถฉีดซำ้าได้เนื่องจากเชื้อมี

การเปลี่ยนแปลงเร็ว	 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 สามารถ

ป้องกันไข้หวัดที่เกิดจากเชื้อ	Influenza	virus	เท่านั้น

	 บุคคลที่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนได้รับวัคซีน	 ได้แก่	

ผู้ป่วยแพ้ไข่ขาว	แพ้วัคซีน	Influenza	vaccine	ผู้ป่วยเคย

มีประวัติเป็น	Guillain-Barre’	Syndrome	ขณะที่กำาลังมี

ไข้สูง

ผลข้างเคียงของวัคซีน

	 อาการบริเวณที่ฉีด	เจ็บบริเวณที่ฉีดซึ่งไม่มาก	และ

จะหายภายใน	2	วัน	สำาหรับอาการทั่วๆ	ไป	จะมีไข้	ปวด

ตามตัวหลังจากฉีด	 6-12	 ชั่วโมง	 และอยู่ได้นาน	 1-2	 วัน	

บางรายอาจจะมีผื่นลมพิษ	ริมฝีปากบวม

วัคซีนชนิดสูดทางจมูก

	 วัคซีนนี้เกิดจากการทำาให้เชื้อโรคอ่อนแรงแต่ยัง

ไม่ตาย	 ไม่เหมาะสำาหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง	 วัคซีน

ประกอบไปด้วยเชื้อ	 3	 ชนิด	 เหมือนกับชนิดฉีด	 เริ่มใช้

ในประเทศรัสเซีย	 จากการทดลองเบื้องต้นพบว่าได้ผลดี	

กำาลังรอการอนุมัติจากองค์การอาหารและยา	 และไม่ควร

ให้วัคซีนชนิดพ่นจมูกในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า	 5	 ปี	 ผู้ป่วย

อายุมากกว่า	50	ปี	ผู้ที่มีโรคประจำาตัว	เช่น	โรคเบาหวาน	

โรคไต	 โรคหัวใจ	 โรคมะเร็ง	 โรคเอดส์	 เป็นต้น	 ผู้ที่ต้องรับ

ประทาน	 aspirin	 คนที่ตั้งครรภ์	 คนที่มีประวัติแพ้วัคซีน	

คนที่มีประวัติเป็น	Guillain-Barre’	Syndrome	

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

Happy  Healthy

โดย		:	ยินดี		โพธิวร



	 สวัสดีค่ะในฉบับนี้หมอก็ยังมีเรื่องราวที่อยาก
แบ่งปันมากมายจากประสบการณ์ทั้งจากตนเองและคน
อื่น	 ในเวลาที่ผ่านไปไม่ว่าจากการทำางานหรือการใช้ชีวิต
ประจำาวันทุกคนย่อมเจอปัญหาต่างๆ	 ที่เข้ามา	 มากบ้าง
น้อยบ้างหลายเรื่องเข้ามา	 อย่างที่หมอได้คุยเป็นประจำาก็
จะมีพ่อแม่มาคุยให้หมอฟังเรื่องปัญหาภายในครอบครัว	
ความไม่เข้าใจกันหลายๆ	อย่าง	เช่น
	 ประเด็นเรื่องที่	 1	 สามีทำางานเหนื่อยเข้ามาใน
บ้านมีหงุดหงิดเรื่องลูกงอแง	 ลูกทะเลาะกัน	 ปัญหาลูก
เรียนหนังสือ	 และยังมีเรื่องเงินที่ไม่พอใช้	 ส่วนภรรยาก็มี
ปัญหาไม่แพ้กันมีปัญหาการทำางาน	เหนื่อยเรื่องลูก	ลูกดื้อ	
ลูกไม่ทำาการบ้าน	 ลูกทะเลาะกัน	 และมาเจอสามีที่
หงุดหงิดมารวม	 ทั้งอาจมีเรื่องทานเหล้าสูบบุหรี่เข้ามา
เป็นประเด็นอีก
	 หรือ	 ประเด็น	 2	 อาจเจอปัญหาอีกแนวคือ	 มา
ปรึกษาเรื่องลูกวัยรุ่นไม่เรียน	 ไม่สนใจ	 เอาแต่เพื่อน	 กลับ
บ้านมืด	มีแฟน	ไม่รับผิดชอบ	และปัญหาวัยรุ่นอีกมากมาย
 หรือ	ปัญหาประเด็น	3	มีปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุ
เลี้ยงเด็กๆ	 ในรูปแบบที่เคยเลี้ยงกันมา	 อาจมีเลี้ยงหลาย

รูปแบบ	 เลี้ยงสบายๆ	 เลี้ยงแบบปกติ	 เลี้ยงแบบสอนเข้ม
หรือเข้มข้นมาก	 และอาจไม่ทันยุคทันสมัย	 ซึ่งไม่ตรงกับ
การเลี้ยงดูของพ่อแม่	 สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่ทุกคนเจอกับ
ตัวเองไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง	 แต่สิ่งที่สำาคัญคือ	 เราจะผ่าน
มันไปได้อย่างไร	เรื่องราวจะจบสวยงามแบบในละครที่เรา
ดูกันหรือไม่	หรือจบแบบเลวร้ายไม่มีใครรู้ได้
 ……แต่ถึงกระนั้นก็ตามสิ่งที่เราทำาเราอยู่	ณ	ตอนนี้
	 ……เราจะต้องทำาต่อ	ลุยต่อ	เดินหน้าต่อ
	 ..….เพราะถ้าเราไม่ทำาเราจะแย่ทั้งอดีตที่ผ่านมา	
														และตายกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
	 การผ่านเหตุการณ์นั้นไม่ง่าย	บางครั้งอาจใช้เวลา
ทั้งชีวิตหรือมากกว่าชีวิตก็ไม่สามารถแก้ได้	 แต่เราจะอยู่
อย่างไรกับชีวิตตอนนี้
 เบื้องต้นวิธีการง่ายๆ	แต่ไม่ง่าย…หยุดคิด	(ชั่วคราว) 
ทำาสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อน	 แล้วว่างๆ	 หรือสติมาค่อยเอามา
คิดเพื่อแก้ปัญหากันต่อไป

ถ้าใครมีคำาถาม	สงสัย	สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่	
wituravanit@gmail.com

เรื่อง...ความเข้าใจกันสำาคัญที่สุด

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	พญ.สุธิรา		ริ้วเหลือง

สุขภาพจิต



	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้อ่านที่รัก	 วันนี้เรามาคุยกันใน

เรื่องของบทบาทพยาบาลชุมชนกันเถอะ	 พยาบาลชุมชน	

เป็นบุคลากรที่เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคล่ือนงาน

บริการปฐมภูมิ	 จำาเป็นต้องมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	

มีบทบาทในการเสริมสร้างศักยภาพการดูแลตนเองของ

ประชาชน	 ปรับบทบาทตนเองจากเป็นผู้ให้บริการโดยตรง	

เป็นพยาบาลผู้จัดการสุขภาพประชาชนได้	 สร้างเครือข่าย

การทำางานได้	 มีการปรับรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ	 โดย

ใช้กรอบแนวคิดและหลักฐานเชิงประจักษ์	 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน	 ดังนั้นพยาบาลชุมชนยุคใหม่

ต้องพัฒนาตนเอง	 ให้มีสมรรถนะให้พร้อมกับการเป็น

พยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน		ทันยุคเมืองไทย		4.0	

ดังจะกล่าวต่อไปนี้

1.  ต้องมีสมรรถนะด้านความรู้	 :	 ความคิด	 ความเชื่อ	

ความจริง	 ทฤษฎี	 โดยใช้ข้อเท็จจริงในการปฏิบัติงาน	

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป	 และขยาย

โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ตนเอง

2. สมรรถนะด้านทักษะ	:	ความชำานาญคล่องแคล่วว่องไว	

ความสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย	ได้แก่

	 -	ทักษะการเป็นผู้นำา

	 -	ทักษะการสอนงานและมอบหมายงาน

	 -	ทักษะการทำางานเป็นทีม

	 -	ทักษะการสร้างการมีส่วนร่วม

	 -	ทักษะการทำางานส่งเสริมสุขภาพแบบมุ่งผล-

	 		สำาเร็จองค์กร	เป็นต้น

3. ต้องมีสมรรถนะด้านเจตคติ	 :	 ได้แก่	 มีจริยธรรม	

สามารถควบคุมตนเองได้	 ทั้งด้านการถูกยั่วยุ	 การ

เผชิญหน้าที่ไม่เป็นมิตร	หรือได้รับภาวะกดดัน	ฯลฯ

						จากสมรรถนะทั้ง	3	ด้าน	ของพยาบาลชุมชนยุคใหม่	

มีเจตจำานงที่มุ่งตอบสนองการปฏิบัติงานตามรูปแบบ

การส่งเสริมสุขภาพโดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน	

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถดำารงชีวิตและมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีขึ้น	เจ้าของสุขภาพมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง

ครอบครัว	และชุมชน

___วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้	พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ____

พยาบาลชุมชนยุคใหม่

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

ชุมชนนนท์

โดย			:	ยุพา		(คนชุมชน)



สมเด็จพระสังฆราช (สา) เปรียญธรรม 18 ประโยค

	 คอลัมน์ของดีเมืองนนท์ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง	
“วัด”	หรือ	“บุคคล”	สำาคัญในจังหวัดนนทบุรี	แต่ฉบับนี้
เป็นกรณีพิเศษ	 จะเล่าเรื่องบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องรวมกันทั้ง
สองอย่าง
	 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ	 (สา	 ปุสฺสเทโว)	
เป็นสมเด็จพระสังฆราชลำาดับที่	 9	 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์	
ประทับ	 ณ	 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม	 (ประสูติ	
เมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 2356	 และสิ้นพระชนม์	 เมื่อวันที่	
11	มกราคม	2443	สิริพระชนมายุได้	86	ปี	145	วัน)	
	 สมเด็จพระสังฆราช	(สา)	เป็นชาวจังหวัดนนทบุรี	
บ้านท่านอยู่คลองบางขุนเทียน	 ปัจจุบันคือ	 บริเวณซอย
วัดกำาแพง	 ถนนพิบูลย์สงคราม	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
นนทบุรี	 ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	3	ที่วัดใหม่ในคลอง
บางขุนเทียน	 บ้านหม้อบางตะนาวสี	 แขวงเมืองนนทบุรี	
ปัจจุบันคือวัดนครอินทร์				อำาเภอเมือง		จังหวัดนนทบุรี	
ต่อมาย้ายไปอยู่พระนครที่วัดสังเวชวิศยารามวรวิหาร	และ
ไปเรียนพระปริยัติธรรมในพระราชวังบวรกับอาจารย์อ่อน
และโยมบิดาของท่าน	 ซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงและชำานาญ
ในคัมภีร์มิลินทปัญหาและมาลัยสูตร	 เมื่อพระชนมายุได้	
14	 ปี	 ได้เข้าแปลพระปริยัติธรรมเป็นครั้งแรก	 แปลได้	 2	
ประโยค							จึงยังไม่ได้เป็นเปรียญแต่คนเรียกกันว่า	
เปรียญวังหน้า	 ต่อมาได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เมื่อครั้งแรกเป็นเพศบรรพชิต	
และพำานักอยู่วัดสมอราย	 ปัจจุบันคือวัดราชาธิวาส
ราชวรวิหาร	 สามเณรสาเมื่ออายุเพียงแค่	 18	ปี	 สามารถ
สอบพระปริยัติธรรมได้ถึงเปรียญธรรม	9	ประโยค	นับเป็น
สามเณรเปรียญ	 9	ประโยค	 รูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์	
หรืออาจเป็นรูปแรกของสยาม	 ก่อนจะถวายตัวเป็นศิษย์

หลวงของวชิรญาณภิกขุ	 (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว)	 ทรงมีความเจริญก้าวหน้าจนได้รับการแต่ง
ตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระอมรโมลี	 ในรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	 	 รัชกาลที่	 3	 แต่แล้วท่าน
กลับตัดสินใจลาสิกขา	 ไปใช้ชีวิตเสเพลเป็นนักเลงอยู่แถว
หน้าโรงหวยอยู่พักหนึ่ง	(สาเหตุยังสันนิษฐานกัน)	ทั้งยังได้
แต่งงานมีครอบครัว	 และมีลูกหลานสืบสกุล	 “ปุสสเด็จ”	
และ	 “ปุสสเทโว”	 อยู่ที่จังหวัดนนทบุรี	 มาจนถึงปัจจุบันนี้	
นับเป็นวิบากกรรมในช่วงชีวิตหนึ่งของท่าน	 สุดท้ายพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	4	ทรงให้ตามอดีต
พระอมรโมลี	 (สา)	 กลับไปอุปสมบทใหม่อีกครั้งหนึ่ง	 ภาย
หลังอุปสมบทรอบสอง	สมเด็จพระสังฆราช	(สา)	ทรงสอบ
ได้เปรียญ	9	อีกครั้งหนึ่ง	ทำาให้ท่านได้รับฉายาว่า	“มหาสา	
18	ประโยค”	ซึ่งไม่เคยมีพระรูปใดทำาได้มาก่อน
	 เมื่อรัชกาลที่	 4	 ทรงสร้างวัดราชประดิษฐขึ้น
บนที่ดินสวนกาแฟเดิมในสมัยรัชกาลที่	 3	 ปัจจุบันอยู่
ติดกับวังสราญรมย์	 ทรงอาราธนาให้ท่านขณะเป็นพระ
สาสนโสภณมาดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ	
และรัชกาลที่	 4	 ทรงเสด็จไปสนทนาธรรมกับท่านที่วัด
ราชประดิษฐเป็นประจำา	 พระสังฆราช	 (สา)	 ได้รับเลื่อน
สมณศักดิ์ต่อมาอีกหลายหน	จนเมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	
2436	 ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช	 สมเด็จ
พระอริยวงศาคตญาณ	สกลมหาสังฆปริณายก	 ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	จน
กระทั่งสิ้นพระชนม์	และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว	มิได้ทรงสถาปนาพระเถระรูปใดเป็นสมเด็จพระ
สังฆราชอีกเลย	 ว่างเว้นมาตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่าน	

นับรวมเวลาได้	11	ปี

ส า ร สั ม พั น ธ์


พระนั่ง เกล้า

โดย	:	สนอง	จุล

ของดีเมืองนนท์



๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

	 สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน	 	 มาฉบับนี้ผู้เขียนขอหยิบยก
พรรณไม้สุดท้ายที่แสดงถึงความเคารพ	 ความอาลัยต่อการจากไปของ
พ่อหลวงรัชกาลที่	 ๙	 	 มาเล่าสู่กันฟังครับ	 นั่นก็คือ	 	 ”ดอกไม้จันทน์”	
ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ดอกไม้จันทน์จะ
หมายถึง						เนื้อไม้จันทน์เป็นต้นที่ไสเป็นแถบบางนำามาประดิษฐ์เป็น
ช่อขนาดเล็ก			ใช้ในการเผาศพครับ		แต่หากเราย้อนศึกษาถึงที่มาที่ไป
ของดอกไม้จันทน์กัน	 ในอดีตไม่ได้เริ่มจากสิ่งที่เราเห็นเหมือนใน
ปัจจุบัน	และไม่ได้ใช้ประโยชน์จากดอกต้นจันทน์เหมือนที่เราเรียกกันครับ  
หากแต่อดีตนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากไม้จันทน์ในส่วนแก่นที่เป็น
เนื้อไม้แข็งที่อยู่ส่วนในของลำาต้นครับ	 โดยแก่นจันทน์จะเป็นไม้ที่ให้
กลิ่นหอมเวลายืนต้นตาย	 ด้วยที่แก่นไม้เนื้อแข็งและให้กลิ่นหอมนี้เอง
คนในสมัยก่อนจึงนำามาเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีฌาปนกิจศพ	
เป็นโลงศพ	 เป็นฟืนที่ใช้เผาศพ	 ด้วยความเชื่อทางศาสนา	 และ
สอดคล้องกับความหอมของไม้จันทน์ที่ช่วยรักษาศพไม่ให้มีกลิ่นเหม็น	
เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีการฉีดยาถนอมศพ				แต่ด้วยไม้จันทน์
ที ่จัดเป็นไม้มงคล	ไม้หายาก	มีความเชื่อว่าเป็นของสูงและมีราคาแพง	
จึงเป็นของต้องห้ามสำาหรับสามัญชน	 ใช้เฉพาะในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระศพพระเจ้าแผ่นดิน	และเจ้านายที่เป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูง
ตามโบราณราชประเพณีครับ	
	 ไม้จันทน์นั้นแรกเริ่มจริงๆ	 หมายถึงไม้ที่ได้จาก	 “ต้นจันทน์
หิมาลัย	 (Santalum	album)”	หรือรู้จักกันในชื่อ	 “sandal	wood”	
ครับ	 เป็นไม้ต่างประเทศมีถิ่นกำาเนิดแถบภาคใต้ของประเทศอินเดีย	
ซึ่งต้องนำาเข้าเท่านั้น	 ในสมัยก่อน	 ด้วยที่เป็นต้นไม้ต่างประเทศทำาให้
หากันใช้ยาก	ในเวลาต่อมาเราจึงใช้ไม้เนื้อแข็งอีกชนิดหนึ่งที่เป็นไม้พื้น
เมืองของไทยเองแทน	 ซึ่งหาง่ายกว่าและเป็นไม้ที่ให้กลิ่นหอมเหมือน
กัน	 นั่นคือ	 “ต้นจันทน์ชะมด”	 หรือ	 “ต้นจันทน์พม่า”	 (Mansonia	
gagei)	 	พืชชนิดนี้พบมากในแถบเทือกเขาตะนาวศรี	รอยต่อพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับเมียนม่าร์ครับ	 แม้การใช้จันทน์ชะมดแทน
จันทน์หิมาลัย	 ในการประกอบพิธีศพ	จะทำาให้การเข้าถึงได้ของสามัญ
ชนทั่วไปเพิ่มขึ้น	 แต่ด้วยจันทน์ชะมดเองก็ยังเป็นไม้ราคาแพง	 ทั้งการ

 อกไม้จันทน์
อกไม้ประดิษฐ์รำาลึกสุดท้ายถึงพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ด

ใช้ทดแทนจันทน์หิมาลัยมีมากขึ้น	 จนทำาให้จันทน์ชะมดในธรรมชาติ
มีน้อยลงและหายากขึ้น	จึงทำาให้การใช้ยังคงจำากัดเฉพาะในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระศพพระเจ้าแผ่นดิน				เจ้านายที่เป็นเชื้อพระวงศ์
ชั ้นสูง			ขุนนางที่มีศักดินา			และสามัญชนชั้นสูงที ่มีฐานะเท่านั ้น	
จวบจนกระทั่งราวรัชสมัยรัชกาลที่			๕		กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	
ได้คิดริเริ่มให้ใช้ไม้จันทน์ทำาเป็นแผ่นบางๆ	 มัดเป็นช่อเรียกว่า	
ดอกไม้จันทน์	 เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงในสามัญชนที่กว้างขวางขึ้น	
ให้ผู้ที่มาร่วมงานศพได้นำาดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์ไปวางที่เผาศพ	 	 หรือ	
เผาหลอก	 ซึ่งนิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน	 หน้าตาของดอกไม้จันทน์
นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	 ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามของ
ดอกที่ประดิษฐ์เป็นทรงเหมือนหน้าตาดอกไม้หลายชนิด				หลากสี	
ด้วยความปราณีต	 รวมถึงวัสดุหลักของกลีบดอกจากแก่นจันทน์
ชะมดแผ่นบางๆ	 เป็นกลีบๆ	 เปลี่ยนเป็นวัสดุไม้ที่สามารถหาได้ง่าย
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นไม้โมก	ไม้ฉำาฉา	กาบฝักข้าวโพดตากแห้ง	ใบตองแห้ง	
กระดาษสา	 จนเหลือเป็นเพียงกระดาษสำาเร็จรูปในปัจจุบัน	 เราๆ	 มี
บ้างที่เรียกกันว่าดอกไม้จันทน์กระดาษ	หรือ	ดอกไม้จันทน์เทียม	แต่
ไม่ว่าวัสดุจะเป็นเช่นไร	 สื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ชนิดนี้ยังเป็น
มนต์เสน่ห์	 ตลอดจนความเชื่อ	 ความศรัทธา	 ความรัก	 ความเคารพ	
ความอาลัย	 ความรำาลึกถึงต่อความดีของผู้ล่วงลับไปแล้วยังคงไม่ผิด
แปลกจากอดีตครับ	

รูป ๑.ลักษณะต้นจันทน์ชะมดในธรรมชาติ (อ้างอิงภาพ
จากเว็บไซด์ PPTVHD) ๒.ดอกจันทน์ชะมด (อ้างอิงภาพ
จากเว็บไซด์ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่ง
ชาติ จังหวัดเพชรบุรี)  ๓.ผลจันทน์ชะมด (อ้างอิงภาพจาก
เว็ปไซด์สำานักงานหอพรรณไม้ สำานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้
และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)          
๔.แสดงลำาต้นจันทน์ชะมด (อ้างอิงจาก Nation Photo) 
และ ๕. ดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์ ในปัจจุบัน
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พระนั่ง เกล้า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร

โดย		:	ภ.ก.	เรวัต		เตียสกุล



โดย	:	อรทัย

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

	 เนื่องจากมีนายจ้างจำานวนมากสนใจพาแรงงาน
ต่างด้าวมารับบริการตรวจสุขภาพและซื้อบัตรประกัน
สุขภาพกับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า	 ซึ่งใช้เวลาในการ
ดำาเนินการ	2	วัน	จึงขอแนะนำาขั้นตอนการรับบริการตรวจ
สุขภาพแรงงานต่างด้าว	 ดังนี้	 (เฉพาะแรงงานที่นายจ้างมี
ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี)	
1.	ติดต่อกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	 อาคารสงฆ์อาพาธ	 ชั้น	 2 

หรือโทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อนัดหมายวันรับ
บริการตรวจสุขภาพ	 ที่หมายเลข	 0-2528-4567	 ต่อ	
5121,	5122		

2.	วันนัด	ติดต่อกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม	อาคารสงฆ์อาพาธ	
ชั้น	2	พร้อมเอกสาร	ได้แก่	

	 1)	สำาเนาโควต้านายจ้างของจังหวัดนนทบุรี	(	กรณี
ยังไม่มีติดต่อ	สนง.จัดหางาน	นนทบุรี	)		 	 	
	 2)	สำาเนา		Passport	แรงงานต่างด้าว	1	ใบ
	 3)	รูปถ่ายแรงงานต่างด้าว	3	ใบ
	 จากนั้นเจ้าหน้าที่จะดำาเนินการ	ดังนี้
	 -		ส่งติดต่อห้องเวชระเบียนเพื่อทำาเวชระเบียนผู้ป่วย
	 -		ชั่งนำ้าหนัก	วัดส่วนสูง
	 -	ส่งชำาระเงินที่ห้องการเงิน	ชั้น	5	ห้อง	502	
	 	 อาคารเจษฎาบดินทร์	(รอรับใบเสร็จรับเงิน)	

-		 ตรวจเอ็กซเรย์	ชั้น	3	ห้อง	311	
	 อาคารเจษฎาบดินทร์	(ไม่ต้องนั่งรอรับผล)

-	 เจาะเลือดและส่งปัสสาวะ	ที่ห้องตรวจเลือด	
	 ห้อง	40	ชั้น	1	อาคารมารดาเรียม	
	 (รอรับใบนัดผลการตรวจ)
-	 ถือเอกสารมาคืนเจ้าหน้าที่อาชีวเวชกรรม	
	 อาคารสงฆ์อาพาธ	ชั้น	2

3.	วันนัดรับผลเลือดและผลปัสสาวะ	
-	 ในวัน	เวลา	ตามใบนัด	เมื่อได้รับผลตรวจแล้ว	
	 นำาผลตรวจมาติดต่อเจ้าหน้าที่อาชีวเวชกรรม	
	 ที่อาคารสงฆ์อาพาธ	ชั้น	2
-	 พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย	แปลผลการตรวจ	
	 ที่ห้องตรวจ	PMC	ชั้น	2	ห้อง	206	
	 อาคารเจษฎาบดินทร์
-	 พบแพทย์เสร็จแล้ว	 นำาใบรับรองแพทย์มาติดต่อ

เจ้าหน้าที่อาชีวเวชกรรม	 อาคารสงฆ์อาพาธ	 ชั้น	 2	
(ใบรับรองแพทย์มีอายุ	60	วัน	นับตั้งแต่วันที่ตรวจ
ร่างกาย)

-	 เจ้าหน้าที่มอบใบรับรองแพทย์และ/หรือบัตร
ประกันสุขภาพ
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บริการน่ารู้



กราบหลวงพ่อดวงมีทรัพย์	 ในวิหารเก่าแก่	 วัดบางกระสอบ		

อธิฐานกันใหญ่	 ขอนู้นขอนี้ตามแต่เรื่องกันไป	 น้องป้อมจัดหา

เครื่องดื่มเย็นๆ	 ยี่ห้อ	 RC	 รสชาติแปลกดีเหมือนกินยาหม่อง

เลยครับ	 ปั่นต่อไปกราบพระธาตุที่อยู่ในเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่	

วัดจากแดง	 เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเห็นผู้คนแต่งชุดขาวเต็ม

วัด	 อนุโมทนาด้วยครับ	 ต่อด้วยปั่นไปชมสะพานภูมิพล	 1	

คลองลัดโพธิ์	 กระโดดถ่ายภาพกันซะหิวพอเหมาะกับเวลา

ก็ปาเข้าไปเกือบบ่าย	 แวะทานข้าวร้านริมนำ้าเป็นคลองเล็กๆ	

หลังบ้าน	 ชื่อเป็นภาษามอญ	 ชาน	 อ๊อว์ด	 ขายอาหารตามสั่ง

แบบง่ายๆ	พร้อมกาแฟและเค้ก	อร่อยดีครับ	ช่วงบ่ายปั่นกลับ

แวะสถานที่ประวัติศาสตร์อีกที่คือ	 ป้อมปืนใหญ่แผลงไฟฟ้า	

สมัย	 ร.5	 ยังหลงเหลือป้อมปืนใหญ่ให้เราได้เห็นกันอยู่นะครับ

กลับมาถึงตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้งราวบ่ายสามโมง	 ตลาดวายแล้ว

แต่พอให้มีของกินก่อนกลับบ้าน

	 ขอขอบคุณน้องป้อมและทีมที่ช่วยสำารวจเส้นทาง

และนำาไปสู่การปั่นที่มีความสุข	สนุก	และอร่อย	ขอบคุณมากๆ

ครับ	 	

ปั่นจักรยานที่บางกระเจ้า
	 กระแสการปั่นจักรยานยังมาแรงอยู่ปีนี้	ชมรมจักรยาน 

โรงพยาบาลของเราก็จัดไปปั่นที่เขื่อนขุนด่านปราการชล	

จ.นครนายก	ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา	สนุกสนานกันไป	แต่

คราวนี้จะพาไปปั่นแถวชุมชนบางกระเจ้า	 อ.พระประแดง	

จ.สมุทรปราการ	

	 เริ่มต้นกันที่ตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง	 7	 โมงเช้า	 นัดน้อง

ป้อมและทีมเป็น	 staff	 การปั่นครั้งนี้	 	 	 เผอิญผมมีจักรยาน

พับใส่รถไปเอง	ส่วนน้องที่ไม่มีก็ไปเช่ากัน	คันละ	60	บาท/วัน	

พร้อมวางบัตรประชาชนไว้	 นับว่าไม่แพง	 ก่อนเริ่มปั่นเราแวะ

เติมพลังด้วยอาหารง่ายๆ	 อุดหนุนแม่ค้าตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง	

เส้นทางปั่นผ่านตลาดนำ้าบางนำ้าผึ้ง	 เข้าชุมชนหมู่ที่	 3	 บ้านธูป

หอมสมุนไพร	 เป็นถนนปูนแคบๆ	 มีราวเหล็กเป็นขอบทางกัน

ตก	 	 ผ่านสวนของชาวบ้านสองข้างทาง	 มองไปทางไหนเป็นสี

เขียว	อากาศสดชื่น	จุดแรกเราแวะถ่ายรูปที่รีสอร์ท	Bangkok	

Tree	House	เป็นที่พักที่สวยมากอยู่กลางชุมชน	ปั่นต่อมาอีก

หน่อย	มีจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งพื้นถนนเพ็นต์เป็นลายดอกไม้สวย

ดีครับ			ปั่นต่อลัดเลาะตามเส้นทางผ่านสวนของชาวบ้าน	แวะ
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มุมคลายเครียด

โดย	:	เทศสยาม		บุญยมาลิก



	 สมถกัมฐาน	 คือ	 การภาวนาในอารมณ์ของสมถะ

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 มีกลิ่น	 ๑๐	 อะสุภะ	 ๑๐	 เป็นต้น	 เพื่อ

ทำาจิตของตนให้สงบ	 ธรรมดาจิตของปุถุชนย่อมกวัดแกว่ง

ดิ้นรนไปตามอารมณ์	 ยากต่อการรักษา	 ห้ามกัน	 ไม่อาจ

กักขังผูกรัดไว้ได้	 จึงมีวิธีฝึกฝนให้สงบเป็นสมาธิได้	 ด้วย

การภาวนาในอารมณ์ของสมถะ	 ธรรมดาของจิตไม่ต่าง

จากทารก	 ย่อมซุกซน	 หากแม่เลี้ยงผู้ฉลาดก็แสวงหาของ

เล่นให้เพลิดเพลินได้	 จิตก็เช่นกัน	 ผู้ฉลาดจึงหาอารมณ์ให้

แก่จิต	 ไม่ปล่อยให้จิตหาเองโดยลำาพัง	 เมื่อจิตมีอารมณ์

ที่สำาหรับเพ่งภาวนาแล้ว	 ก็เป็นสมาธิสงบจากอารมณ์

ภายนอก	 เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว	 จึงเป็นฐานที่ตั้งในการ

เจริญวิปัสสนาต่อไป	 การเจริญวิปัสสนา	 ได้แก่	 การใช้

ปัญญาพิจารณาสภาวธรรมยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์	 ให้เห็นตาม

ความจริงว่าไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	เป็นอนัตตาจนรู้แจ้งเห็นจริง

ในความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตา	 รู้แจ้ง

สมถกัมฐาน

วิธีที่	1														ใช้เบกกิ้งโซดา

	 1	ช้อนโต๊ะ	:	นำ้าอุ่น	20	ลิตร	แช่ทิ้งไว้	15	นาที	
	 ล้างออกด้วยนำ้าสะอาด
	 ลดสารตกค้างได้	80	-	90%

วิธีที่	2																ให้นำ้าไหลผ่าน

	 เด็ดผักเป็นใบ	+	ล้างนำ้าไหลผ่านหลายๆ	ครั้ง
	 ลดสารตกค้างได้	54	-	63%

วิธีที่	3												ใช้ด่างทับทิม

	 20	-	30	เกล็ด	:	นำ้า	4	ลิตร	แช่ทิ้งไว้	10	นาที	
	 ล้างออกด้วยนำ้าสะอาด
	 ลดสารตกค้างได้	35	-	43%

5 วิธีล้างผักลดสารฆ่าแมลง

วิธีที่	4												ใช้นำ้าส้มสายชู

	 1	ช้อนโต๊ะ	:	นำ้า	4	ลิตร	แช่ทิ้งไว้	10	นาที	
		 ล้างออกด้วยนำ้าสะอาด
	 ลดสารตกค้างได้	29	-	38%

วิธีที่	5												ใช้เกลือป่น	
     
	 1	ช้อนโต๊ะ	:	นำ้า	4	ลิตร	แช่ทิ้งไว้	10	นาที	
	 ล้างออกด้วยนำ้าสะอาด
	 ลดสารตกค้างได้	27	-	38%

						ที่มา	:	ข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

														กระทรวงสาธารณสุข

เห็นจริงในความแปรปรวนของสภาวธรรมทั้งปวง

	 เพราะฉะนั้น	 การบำาเพ็ญบุญเป็นทางนำาบุคคล

ผู้รักความดี	 หวังความสุข	 พึงประพฤติปฏิบัติ	 จักเป็นเหตุ

ให้บรรลุถึงบุญอันสุขุมคัมภีรภาพทั้งในอิธโลกและปรโลก

สืบไป

					 ทำา						 กุศลก่อสร้าง						ความดี

									 ดี								 จักช่วยเพิ่มทวี			 สุขให้

							 ได้							 สุขจักเป็นศรี					 เจริญยิ่ง	ท่านนา

							 ดี								 ส่งสวรรค์ไซร้					 รีบสร้าง	ความดี

							 ทำา			 ชั่วลามกแท้					 บาปกรรม

	 ชั่ว						 จักพาระยำา					 ทุกข์ให้

	 ได้						 ทุกข์ผิดศีลธรรม	 เสื่อมสิ้น	ความดี

								 ชั่ว						 สู่นรกแล้ว								 เพราะด้วย	ตนเอง							

....................................................

ที่มา	:	๑๓๑	ปี	(๒๔๒๐-๒๕๕๑)	หลวงปู่ทาบ	วัดกระบกขึ้นผึ้ง
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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


