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สาระ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร.  02-528-4567 ปีที่  17 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กันยายน - ธันวาคม 2560

“การจะทำ�งานที่มั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำ�หน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมี
ความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน”
พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๓

สารสัมพันธ์พระนั่งเกล้า ฉบับที่ 3 ของปี 2560 นี้ กว่าจะถึงมือผู้อ่านคงจะราวๆ ปลายเดือนธันวาคม ซึ่งเป็น
บรรยากาศของการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 กัน
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านปีใหม่นี้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็มีการดำ�เนินการในกิจกรรมต่างๆ มากมาย เนื่องด้วย
ท่านผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลท่านใหม่ นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ มารับตำ�แหน่งแทน นพ.วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ซึ่งเกษียณ
อายุราชการไป มีการเฟ้นหาผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมาเสริมทีมทำ�งาน มีการประชุมระดมสมองอย่างอิสระ ให้ทุกภาคส่วนได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริงที่กลั่นกรองมาอย่างดี มีการพบปะบุคลากรของโรงพยาบาลครบ
100% เพื่อพูดคุยอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังเน้นการสื่อสารองค์กร การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ป่วยและญาติ ซึ่งสะท้อนกลับมา
ในบรรยากาศของการเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ อยู่ตลอดเวลา
ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาให้เบาบางลงได้ระดับหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเพื่อการก้าวสู่สิ่งที่ดีขึ้น ใน
ช่วงเข้าสู่ปีใหม่นี้ คงจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจของพี่น้องชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุก
คน ที่มุ่งหวังจะทำ�ให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นที่ศรัทธา และเป็นที่พึ่งของชาวนนทบุรีตลอดไป

ข่าวบริการ

p ** โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เปิดให้บริการคลินิกนอนกรน ห้องตรวจการนอนหลับ

ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนรับบริการ โทร.02-528-4567 ต่อ 1401-2 **



ส า ร สั ม พั น ธ์

สารจากผู้อำ�นวยการ / บทบรรณาธิการ

พระนั่ ง เกล้ า
ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้พวกเรา  มีความมุ่งมั่นให้
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เพื่อ
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้มารับ
บริการ โดยอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจ และศักยภาพที่
มีอยู่ในบุคลากรของโรงพยาบาลทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ใน
ตำ�แหน่งใดหรือหน้าที่ใดก็ตาม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพลัง
สำ�คัญที่จะช่วยผลักดันให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าพ้น
วิกฤต และพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่พวกเราทุกคนวางไว้
และหากท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสามารถส่ง
ถึงผมได้โดยตรงทางกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณชั้น 5
อาคารเจษฎาบดินทร์
เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้ ผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล
่ทุกท่านเคารพนับถือ
อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์
สารจากผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โลกที
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดดลบันดาล
สวัสดีพี่น้องชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกท่าน   ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความสำ�เร็จ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเราอยู่ในช่วงเวลาที่กำ�ลัง พูนลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
พั ฒ นาเพื่ อ ก้ า วสู่ ก ารเป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์ ชั้ น นำ � ของ “ทำ�งานด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนางานสมํ่าเสมอ
กระทรวงสาธารณสุข แม้ว่ากำ�ลังประสบปัญหาด้าน และต่อเนื่อง”
การขาดแคลนทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ และภาวะวิกฤตทางการเงิน
                      (นายแพทย์ประสิทธิ์   มานะเจริญ)
                     ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

นายแพทย์ประเสริฐ ประกายรุ้งทอง

สวัสดีครับ สืบเนื่องจากได้รับการทาบทามจาก
ผู้ใหญ่พี่วชิร ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฯ และจากบรรณาธิการคน
ก่อน พี่พิทยา พงษ์สรร ให้ช่วยเป็นบรรณาธิการสารสัมพันธ์
พระนั่งเกล้า จึงขอแนะนำ�ตัวก่อน
กระผม นพ.ประเสริฐ ประกายรุ้งทอง จบแพทย์
ศิริราช วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ อนุมัติบัตรเวชศาสตร์
ครอบครัว และบรรจุเข้าทำ�งานที่เวชกรรมสังคมโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า
หน่วยงานเวชกรรมสังคมมีหน้าที่เชื่อมระหว่าง
โรงพยาบาลกับชุมชน งานรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ระบาด
วิทยา ตัวชี้วัดของกระทรวงที่ผู้ตรวจมาตรวจจะอยู่ตรงนี้
Hot issue ขณะนี้คือ งานปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่
ผ่านประชามติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 กำ�หนดไว้ใน
หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 (ช) ด้านอื่นๆ

(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์
ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม    เพื่อมุ่งสู่
เป้าหมาย ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน (แนวทางการดำ�เนินงานคลินิกหมอ
ครอบครัวสำ�หรับหน่วยบริการ คำ�นำ�จากพี่โสภณ เมฆธน
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
คลินิกหมอครอบครัวบรรจุในรัฐธรรมนูญแล้วนั่น
หมายความว่า ทางการจะพยายามทุกวิถีทางที่จะทำ�ให้
รพ.สต. ทั่วประเทศ มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีม
สหวิชาชีพ เร่งผลิตหมอครอบครัว ต่ออายุแพทย์เกษียณ
เพื่อปฏิบัติงานใน รพ.สต. ไม่ว่าจะเปลี่ยนนาย ปลัด
กระทรวง เป็นผู้ใดก็ตาม อีกทั้งพี่โสภณก็ยังอยู่ในทีมที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอยู่ อีกทั้งรอง
แพทย์ใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งว่างมานาน ก็ได้ตัว นพ.สฤษธ์เดช
ซึ่งทำ�งานในทีมหมอครอบครัวเช่นกัน
มีการศึกษาพบว่า ถ้าระบบปฐมภูมิดี ประชาชน
จะเจ็บป่วยน้อยลง เสียค่ารักษาน้อยลง ซึ่งตรงไปตรงมา
แนวคิดคือ เราได้ไปดูแลประชาชนตั้งแต่แรกในชุมชน ใน
บ้านเค้า Compliance (ความร่วมมือ) ตรงดี ชุมชนจะรักเรา

โฟกัสริมรั้ว



โดย : ป้าแคท ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

Jสวัสดีค่ะ สมาชิกโฟกัสริมรั้วทุกท่านที่ติดตาม
ข่าวสารที่ไม่มีสาระอะไร แค่สะกิดหยิกนิดหน่อยคงไม่ว่ากัน
นะคะ “มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำ�นวนทราย คนทั้งหลาย
นับไม่ถ้วนในคุณค่า ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน” คิดว่าตลอดระยะ
เวลาการทำ�งานทุกท่านคงผ่านมาหลายรูปแบบหลายงาน
และอดทนกันมาก และช่วงเวลาต่อจากนี้คงจะได้รับสิ่งดีๆ
ที่จะเกิดขึ้นในองค์กรของเรา เริ่มจากมีผู้บริหารคนใหม่ ขอ
ต้อนรับ นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ  ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า ผู้มีจิตใจเปี่ยมด้วยคุณธรรมและความเมตตา
ท่ า นเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ข้ า ราชการพลเรื อ นดี เ ด่ น
ครุฑทองคำ� ขอเสียงปรบมือดังๆ รัวๆ ให้ดังสุดๆ ไปเลย......
J และขอต้อนรับผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด่านหน้า นพ.วิจักร
กาญจนอุทัย คุณหมอผู้ใส่ใจในคนไข้..... J ช่วงนี้ถ้าพูดถึง
การจัดสร้างพระรุ่นพรหลวงปู่เอี่ยม ต้องนึกถึง ทญ.ศรัญญา
จิรธนานันท์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการด้านกิจกรรมพิเศษ รอบรู้จน
นักเลงพระต้องหลบ ยอดสั่งจองทะลุเป้าหรือยังคะ.555......
Jออกสื่อบ่อยมาก นพ.สกล สุขพรหม รองผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการแพทย์ เก่งทุกเรื่อง ทั้งบริหาร บริการ วิชาการ อีกไม่
นานคงได้รับข่าวดี ว่าที่ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล ฮิฮิ..... J
สำ�หรับด้านการจราจร นพ.กัลย์ ลิมกุล ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม    จัดระเบียบการจราจรใน
โรงพยาบาล   เปลี่ยนระบบการเข้าที่จอดรถบนอาคารใหม่
ก้อขอเป็นกำ�ลังใจให้นะคะ..... J งานประชุมวิชาการปีนี้
นำ�โดย พญ.สุนทราภรณ์ ฐิตสมานนท์ และ พญ.วีรยา สุรารักษ์
ธีมงานว่า “อยู่อย่างสบายใจ จากไปอย่างสงบ” ได้รับ
เกียรติจาก นพ.ธเรศ กรัยนัยรวิวงษ์ รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและบรรยาย
พิเศษให้กับพวกเราได้รับฟัง ....... J นอกจากนี้ ยังได้รับ
เกียรติจาก นพ.ธงธน เพิ่มบถศรี แพทย์หนุ่มหล่อด้าน
อายุรกรรมสมอง มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “preventive
geriatrics for middle age adults” เรียกได้ว่า งานประชุม
วิชาการปีนี้รวบรวมวิทยากรที่มีชื่อเสียงและเป็นแพทย์ที่มี
ประสบการณ์ ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ของเรา เพราะเป็นปีที่ครบรอบ 60 ปี โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เลยรวมรุ่นศิษย์ๆ ที่เคยอยู่ในรั้วของเรา จร้า...... J มา
เก็บตกการคืนกำ�ไรให้กับสมาชิกสหกรณ์กันหน่อย ปีนี้พาไป
เที่ยวพักผ่อนจริงๆ ที่โครงการตามพระราชดำ�ริของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ และให้อาหารแกะที่สวนผึ้ง นอกจากนี้
ยังได้ช๊อปปิ้งกันสุดๆ เรียกว่า ขนาดรถบัสยังไม่พอใส่กันเลย
ต้องขอขอบคุณทีมงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ที่มี
กิจกรรมดีๆ ให้พวกเราชาวพระนั่งเกล้า และสำ�หรับท่านที่
พลาดโอกาสไม่ได้ในปีนี้ก็ขอให้โชคดีในปีหน้านะคะ......J
ก่อนจากกันในปี ๒๕๖๐ นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านสุขเกษม
เปรมปรีดิ์ โชคดีรับปีใหม่ และให้พักผ่อนอย่างสุขใจ  
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โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า....พบกันใหม่ในปี ๒๕๖๑ สวัสดีค่ะ....



Happy Healthy

ส า ร สั ม พั น ธ์ โดย  : ยินดี  โพธิวร

พระนั่ ง เกล้ า

ปวดหลัง
ปวดหลัง เป็นอาการที่พบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัย
ไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้น ในปัจจุบันพบมากขึ้นในคนวัยทำ�งาน
ซึ่งหากปวดมากอาจส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน
ปัจจัยเสี่ยงของอาการปวดหลัง ประกอบด้วย อายุ
โดยทั่วไปอาการปวดหลังเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย   ทั้งใน
หนุ่มสาววัยทำ�งาน และในผู้สูงอายุ การขาดการออกกำ�ลังกาย
ในคนที่ไม่ได้ออกกำ�ลังกายเป็นประจำ�จะทำ�ให้กล้ามเนื้อรอบ
กระดูกสันหลังไม่แข็งแรง ไม่สามารถรองรับกระดูกสันหลัง
ได้ ภาวะอ้วน นํ้าหนักตัวที่มากเกินไปส่งผลให้กระดูกสันหลัง
ต้องรับนํ้าหนักมากทำ�ให้เกิดความเสื่อมได้มากขึ้น นอกจากนี้
ไขมันที่พอกพูนบริเวณหน้าท้องอาจทำ�ให้สมดุลของร่างกาย
เสียไปและเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุ
ได้ โรคบางชนิด เช่น ข้ออักเสบ เนื้องอกบางชนิด การทำ�งาน
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องยกของ ใช้แรงผลักหรือดึง ซึ่งทำ�ให้กระดูก
สันหลังบิด รวมถึงผู้ที่ทำ�งานอยู่กับโต๊ะเป็นเวลานาน โดย
อิริยาบถไม่ถูกต้องก็อาจปวดหลังได้
สาเหตุของอาการปวดหลัง ได้แก่ ท่าทาง อิริยาบถ
การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้งานหลังที่ไม่ถูกต้องเป็น
เวลานาน เป็นสาเหตุการปวดหลังที่พบได้บ่อยในคนวัยทำ�งาน
ที่ต้องทำ�งานกับคอมพิวเตอร์นานๆ (โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค) หากไม่ได้ใส่ใจกับท่านั่งที่ถูกต้อง มักจะนั่งด้วยท่าทาง
แบบหลังงอ ไหล่ห่อ และก้มคอเข้าหาจอคอมพิวเตอร์ การยก
ของหนักโดยใช้การก้มหลัง นํ้าหนักทั้งหมดจะผ่านไปที่กระดูก
สันหลังส่วนที่กำ�ลังโค้งมากที่สุด การบาดเจ็บบริเวณหลัง จาก
อุบัติเหตุหรือการเล่นกีฬา เช่น รักบี้ ฟุตบอล การมีการบาด
เจ็บหรือมีการกระแทกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กระดูกสันหลัง
เสื่อมได้เร็วขึ้น ความผิดปกติของกระดูกสันหลังแต่กำ�เนิด เช่น
โพรงกระดูกสันหลังตีบแต่กำ�เนิด กระดูกสันหลังคด กระดูก
สันหลังมีมากหรือน้อยผิดปกติ โรคอื่นๆ ที่ทำ�ให้เกิดอาการ

ปวดร้าวมาที่หลังได้ เช่น โรคไต โรคเกี่ยวกับรังไข่และมดลูก
โรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง หรือมะเร็งที่มีการกระจาย
มายังกระดูกสันหลัง
อาการ ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดเฉพาะที่หลังเพียง
อย่างเดียว   หรืออาจมีอาการปวดหลังร้าวมาที่สะโพกหรือขา
อาการปวดขาจะปวดไปตามบริ เวณซึ่ ง ถู ก เลี้ ย งด้ ว ยเส้ น
ประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้น ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะ
ความปวดแตกต่างกันไป ผู้ป่วยบางรายอธิบายอาการปวดว่า
มีลักษณะแหลมเหมือนโดนมีดแทง บางรายรู้สึกปวดหน่วง
และหนักที่ขา หรือบางรายอาจรู้สึกเพียงเหน็บชาคล้ายเวลาที่
นั่งทับขานานๆ เท่านั้น
สัญญาณเตือนที่ควรรีบพบแพทย์ อาการปวดหลัง
ที่เป็นเรื้อรังติดต่อกันนานเกินกว่า 3 เดือน ปวดหลังร้าวลง
สะโพก ขา จนถึงบริเวณน่องหรือเท้า อาการปวดเฉียบพลัน
ที่ไม่ทุเลาลงเมื่อได้พัก หรือมีอาการปวดรุนแรงจนไม่สามารถ
เคลื่อนไหวได้
อาการปวดหลังจากการได้รับบาดเจ็บหรือ
หกล้ม อาการปวดร่วมกับควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ขาอ่อนแรง
ชาบริเวณขา เท้า  หรือรอบทวารหนัก  คลื่นไส้  อาเจียน  มีไข้
นํ้าหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
ทางเลือกในการรักษา
เป้าหมายของการรักษา
อาการปวดหลัง คือ เพื่อลดอาการปวด และให้ผู้ป่วยสามารถ
ใช้ชีวิตประจำ�วันได้ตามปกติที่สุด โดยการรักษาจะขึ้นอยู่กับ
สาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการปวดหลังและระยะเวลาที่เป็น ซึ่งแพทย์
จะเป็นผู้พิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
โดยมุ่งรักษาที่ต้นเหตุที่ทำ�ให้เกิดอาการ และพยายามหาวิธีที่
ทำ�ให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุดก่อน โดยทั่วไปการรักษาจะมีอยู่
2 วิธีหลัก ได้แก่
การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด เป็นการรักษาแบบประ
คับประคอง ได้แก่ การรับประทานยา การทำ�กายภาพบำ�บัด
และการนอนพัก มักเป็นวิธีที่ใช้เริ่มต้นในการรักษา ยกเว้น
กรณีที่ผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าต้องได้รับการรักษาโดยวิธีอื่น
การฉีดยาสเตียรอยด์เข้าโพรงกระดูกสันหลัง ซึ่งจะช่วยลด
ความปวดจากการอักเสบและช่วยในการวินิจฉัยตำ�แหน่งที่
เป็นต้นเหตุของอาการปวดได้ การรักษาวิธีนี้ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วย
ได้รับการรักษาแบบประคับประคองแล้ว แต่อาการไม่ดีขึ้น
หรือมีอาการปวดจากการที่เส้นประสาทโดนรบกวน
การรักษาโดยการผ่าตัด แพทย์จะใช้วิธีการรักษา
นี้เมื่อผู้ป่วยมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน เช่น ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
ขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ หรือเมื่อทำ�การรักษาโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้
ผล ซึ่งวิธีการผ่าตัดมีหลายวิธีขึ้นกับภาวะของผู้ป่วยหรือข้อบ่ง
ชี้ในการผ่าตัด

สุขภาพจิต



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

พระนั่ ง เกล้ า

เรื่อง ซื้อใจ...ด้วยใจ
สวัสดีค่ะ มาเจอกันอีกแล้วนะคะ เรื่องที่หมอ
เล่าให้ฟังหลายครั้ง วันนี้มาบอกยํ้าๆ อีกเล็กน้อย กลัว
คุณพ่อคุณแม่ลืม.....อย่าปล่อยให้โทรศัพท์ หรือ คนอื่น
หรือ เงิน เลี้ยงลูก.....สิ่งที่หมอพบมากๆ ในสังคมปัจจุบัน
นี้ คือ คุณพ่อคุณแม่ทำ�งาน หาเงินเพื่อส่งให้ลูกเรียน ส่ง
ให้ลูกได้สิ่งดีๆ ซื้อของให้ลูกได้โดยพยายามให้ไม่แตกต่าง
กับเพื่อนๆ คนอื่น ซื้อมือถือ ซื้อของเล่น และอื่นๆ โดย
เด็กมักได้เต็มที่ แต่คุณพ่อคุณแม่มักลืมสิ่งที่สำ�คัญที่สุด
คือ …...ตัวเอง เนื่องจากการสร้างวินัย ความสัมพันธ์ที่ดี
นิสัย การแสดงออก หรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาในชีวิตก็
ย่อมมาจากการที่คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง มีเวลา
นั่งพูดคุย ความรู้สึกที่ดี ที่อบอุ่น ลูกๆ จะรู้สึกได้ ถ้าตรงนี้
เด็กไม่เคยได้หรือได้ไม่พอ เมื่อเด็กเกิดปัญหา เด็กก็จะไป
ในสิ่งที่เด็กคุ้นเคย เวลาเครียดก็หาเกม หาเพื่อน หาสิ่งที่
เด็กเคยอยู่มาตลอดซึ่งอาจไม่ใช่ครอบครัว
ในช่วงระยะหลังมานี้ หมอได้รับการปรึกษามาก
ขึ้นเรื่องวัยรุ่น โดยคุณพ่อหรือคุณแม่พามา ปัญหาที่มักเจอ
บ่อยๆ  เช่น  ไม่ตั้งใจเรียน  ไม่รับผิดชอบ  อารมณ์แรงขึ้น
มีโลกส่วนตัวสูง ติดเพื่อน และติดแฟน ซึ่งส่วนมากที่มา
คุณพ่อคุณแม่จะเป็นทุกข์ เพราะเมื่อหมอได้พบจะพบว่าผู้
ที่วุ่นๆ ไม่ใช่เด็กแต่เป็นคุณพ่อคุณแม่เองส่วนมากที่ทุกข์ใจ

หาทางออกไม่ได้ แก้ปัญหามาหลายรอบแล้วยังไม่ดีขึ้น
จึงพาลูกมาให้หมอดูแล สรุป คุณพ่อคุณแม่วุ่น (วายใจ)
นั่นเอง
การแก้ปัญหาเรื่องที่เด็กเป็นส่วนมากเป็นมาระยะ
หนึ่งแล้ว นั่นหมายถึงว่า การแก้ปัญหาระยะเวลาก็ต้องมี
ไปอีกด้วยระยะเวลาอีกเช่นกัน เพราะเรื่องเหล่านี้ที่คุยกับ
คุณพ่อคุณแม่มาและลูก เป็นเรื่อง วินัย ความรับผิดชอบ
อารมณ์ เพื่อน และแฟน แต่การที่เด็กหรือใครจะเปลี่ยน
ได้มันควรเริ่มจากความรู้สึกที่ดีก่อน ความรู้สึกที่เรารัก เรา
เคารพ  เราเชื่อสิ่งที่คนคนนี้พูด  และเรารู้ว่าคนคนนี้รักเรา
เชื่อมั่นในตัวเรา แล้วคำ�ถามต่อมา คนคนนี้ของวัยรุ่น คือ
ใคร…..เพื่อน หรือ แฟน
การเริ่มต้นในการแก้ปัญหาวัยรุ่นนั้นยาก แต่ทาง
แก้ไขในการช่วย เริ่มที่ใจของคุณพ่อคุณแม่ที่เปิดกว้าง
(อาจยากกว่า) เพราะปัญหามันไม่ได้มาอย่างเดียว และ
หมอเชื่อว่าทุกคนก็บอบชํ้าไม่น้อยกว่ากัน ดังนั้นมาเริ่ม
ช่วยลูกหลานกันเถอะค่ะ เปิดใจให้กว้าง มองหน้ากันชัดๆ
จูงมือกันพ่อแม่และเริ่มซื้อใจด้วยหัวใจกันเถอะค่ะแล้วลูก
เราจะกลับมา
ถ้าใครมีคำ�ถาม สงสัย สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่
wituravanit@gmail.com



ชุมชนนนท์

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

พระนั่ ง เกล้ า

งานชุมชนและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก ปี 2561 เป็นปีที่
ต่อเนื่องจากปี 2560 ที่ประชาชนทั้งภาคราชการและ
เอกชนทุกหมู่เหล่า
แม้ยังอยู่ในภาวะเศร้าโศกแต่การ
ดู แ ลและพั ฒ นาสุ ข ภาพของประชาชนก็ ไ ม่ ห ยุ ด นิ่ ง
กระทรวงสาธารณสุขมีแผนการดำ�เนินงานพัฒนาสุขภาพ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน กระทรวง
สาธารณสุขมีค่านิยมที่สำ�คัญ คือ M O P H
M : Mastery  หมายถึง การเป็นนายตนเอง
O : Originality คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered approach โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
H : Humility ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
พวกเราชาวสาธารณสุขนำ�มาเป็นแนวปฏิบัติใน
การดำ�เนินงานในทิศทางเดียวกัน นำ�ไปสู่การดำ�เนินการ
ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ถึงการปฏิบัติ ใน 4 ด้าน ได้แก่
1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention & Promotion Excellence)
2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
3. บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
4. บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมมาภิบาล (Governance
Excellence)
ตัวชี้วัดที่สำ�คัญของงานชุมชนที่กลุ่มงานเวชกรรม
สังคมต้องดำ�เนินการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีทั้งหมด 9
ตัวดังนี้

1. ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ
1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยไม่เกิน 15 ต่อการ
เกิดมีชีพแสนคน
2) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
3) ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดี สมส่วน
4) ร้อยละของการตั้งครรภ์ในหญิงอายุ 15-19 ปี
5) ร้อยละของตำ�บลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพ ดูแล
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และการดูแล
ระยะยาวในชุมชน (Long term Care) ผ่านเกณฑ์
6) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้น
ทะเบียน ได้รับการประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (CVD Risk)
2. บริการเป็นเลิศ
7) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลินิกหมอครอบครัว
(Primary Care Cluster)
8) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
ที่ควบคุมได้
3. บุคลากรเป็นเลิศ
9) ร้อยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลศักยภาพ
ตนเองได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด  
การดำ�เนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ นับเป็น
ความท้าทายและพัฒนาความสามารถของกลุ่มงานฯ ต่อไป
ไม่หยุดนิ่ง และดำ�เนินการตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าร่วมกันคือ “ซื่อสัตย์ เสียสละ สามัคคี” ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน สวัสดีค่ะ  

ของดีเมืองนนท์
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เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์
(ม.ร.ว.เย็น อิศรเสนา)

รถไฟบางบัวทอง
คอลัมน์ของดีเมืองนนท์ส่วนใหญ่จะกล่าวถึง “วัด”
หรือ “บุคคล” สำ�คัญในจังหวัดนนทบุรี แต่ฉบับนี้เป็นกรณี
พิเศษ จะเล่าเรื่องบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องรวมกันทั้งสองอย่าง
ชาวนนทบุ รี ต่ า งยิ น ดี แ ละภู มิ ใจเมื่ อ มี ร ถไฟฟ้ า
สายสีม่วง เตาปูน-บางใหญ่ เปิดให้บริการในพื้นที่ ทัน
สมัยไม่น้อยหน้าชาวกรุงเทพมหานครเลย   ช่วงชีวิตที่
ผู้เขียนเริ่มสร้างครอบครัวได้ไปซื้อบ้านอยู่อาศัยที่ซอย
จรัลสนิทวงศ์ 46 ซึ่งขาวบ้านมักเรียกกันว่า “ซอยรถไฟ
พระยาวรพงศ์” จากปากซอยซึ่งเป็นที่ตั้งของ “ตลาดพงษ์
ทรัพย์” ลึกเข้าไปถึงวัดบวรมงคล หรือที่เรียกกันทั่วไป
ว่า “วัดลิงขบ” ผู้เขียนมีความข้องใจมากว่าแถวนี้ทำ�ไม
มีชื่อซอยรถไฟ ทั้งที่อยู่ไม่ใกล้บางซื่อหรือหัวลำ�โพง เคย
สอบถามคนแถวนั้นก็ตอบว่าผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟัง ว่าแถวนี้
เคยเป็นสถานีรถไฟ แต่ไม่รู้รายละเอียดมากนัก
ต่อมาผู้เขียนย้ายภูมิลำ�เนามาอยู่จังหวัดนนทบุรี
จึงได้ทราบว่าจังหวัดนนทบุรีเคยมีรถไฟวิ่งรับ-ส่งผู้โดยสาร
และสินค้าจริง
โครงการในสมัยนั้นนับว่าเป็นอภิมหา
เมกะโปรเจกต์ เพราะเป็นการลงทุนของเอกชนทั้งหมด
เจ้าของโครงการคือ เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (ม.ร.ว.เย็น
อิศรเสนา) ซึ่งเป็นคหบดีที่มั่งคั่ง ทำ�ธุรกิจหลายอย่าง รวม
ทั้งยังมีประสบการณ์เป็นผู้รับผิดชอบขนส่งไม้และต้นไม้
ทางรถไฟ จากดงพญาเย็นมาปลูกที่พระราชวังดุสิต ความ
คิดเรื่องรถไฟจึงอยู่ในสมองของท่านตลอดเวลา ประกอบ
กับท่านมีที่ดินและญาติพี่น้องอยู่แถววัดบวรมงคล และ
มีญาติฝ่ายมารดาอยู่จังหวัดนนทบุรี จึงดำ�ริและลงทุน
ดำ�เนินการสร้างทางรถไฟจากวัดบวรมงคล (ธนบุรี) ไปยัง
อำ�เภอบางบัวทอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางชุมชนแห่งหนึ่งของ
จังหวัดนนทบุรี ทางรถไฟระยะแรกเริ่มจากวัดบวรมงคล

ถึงอำ�เภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และได้วางแผน
สร้างทางรถไฟระยะที่ 2 จากสถานีบางบัวทอง ถึงบ้าน
เจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และระยะที่ 3 จากบ้าน
เจ้าเจ็ด อำ�เภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงอำ�เภอ
บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แต่ต่อมาเมื่อเจ้าพระยาว
รพงศ์พิพัฒน์ถึงแก่อนิจกรรม ทำ�ให้โครงการรถไฟระยะที่
2 และระยะที่ 3 ต้องเลิกไปโดยปริยาย
รถไฟสายบางบัวทองได้เริ่มดำ�เนินการมาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2446 โดยเริ่มจากการซื้อที่ดินของชาวบ้านซึ่งทำ�ได้
ยากเพราะชาวบ้ า นต่ า งไม่ ย อมขายและไม่ มี ก ฎหมาย
คุ้มครอง เริ่มลงมือสร้างทางรถไฟในปี พ.ศ.2452 สร้างไป
ถึงบางกร่าง บางศรีเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ใน
ปี พ.ศ.2461 รถไฟได้วางรางถึงอำ�เภอบางบัวทอง และ
เปิดการเดินรถระหว่างวัดบวรมงคล ถึงอำ�เภอบางบัวทอง
อย่างเต็มรูปแบบ
เส้นทางรถไฟสายเจ้าคุณวรพงศ์พิพัฒน์ เริ่มจาก
สถานีวัดบวรมงคล ผ่านบางบำ�รุ สถานีบางกรวย สามแยก
นนทบุรีฝั่งธนบุรี ท่านํ้านนทบุรีฝั่งตรงข้ามศาลากลาง
จังหวัด และอีกสายหนึ่งตรงไปบางศรีเมือง วัดเฉลิมพระเกียรติ
และแยกไปบ้านบางกร่างตรงไปอำ�เภอบางใหญ่     แยกจาก
สามแยกบางใหญ่ตรงไปบ้านบางเลน บ้านบางพลู คลองอ้อม
ตรงไปอำ�เภอบางบัวทอง และสิ้นสุดที่สถานีบางบัวทอง
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2484 แต่กิจการรถไฟยังคง
ดำ�เนินงานต่อมา และได้เลิกกิจการลงอย่างเงียบๆ เมื่อ
พ.ศ.2495 นับเป็นเกียรติประวัติของชาวนนทบุรีที่ครั้ง
หนึ่งในอดีต เคยมีผู้เห็นการณ์ไกลลงทุนมหาศาลเพื่อ
สร้างการคมนาคมทางรถไฟในจังหวัดนนทบุรี
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ท่องโลกกว้างสมุนไพร
โดย  : ภ.ก. เรวัต  เตียสกุล

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

“การบูร”

ต้นไม้พระราชทานประจำ�กระทรวงสาธารณสุข

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑  ท่านผู้อ่านทุกท่านครับ  ในปีที่แล้วผู้เขียนได้หยิบยกไม้ประจำ�ชาติ
ในอาเซี่ยน ดอกไม้สัญลักษณ์ของบุคคลสำ�คัญ และพรรณไม้ประจำ�จังหวัดไปแล้ว มาฉบับนี้ผู้
เขียนจะขอแนะนำ�ให้รู้จักต้นไม้อีกต้นซึ่งถูกกล่าวถึงกันมากช่วงปลายปี ๒๕๖๐ นั่นคือ “ต้นการบูร”
ครับ สืบเนื่องโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขมีอายุก้าวเข้าสู่ปีที่ ๑๐๐ ของการสาธารณสุขไทย  ซึ่ง
จะครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้ทรงพระราชทาน “ต้นการบูร” ให้เป็นไม้ประจำ�กระทรวงสาธารณสุขครับ หลายๆ ท่าน
คงมีข้อสงสัยในใจกันครับ ว่าทำ�ไมถึงเป็นต้นไม้ชนิดนี้ เท่าที่ได้มีโอกาสได้ฟังจากอาจารย์ผู้ใหญ่
ทางพฤกษศาสตร์ตลอดจนได้ศึกษาจากทางสื่อต่างๆ เพื่อไขข้อข้องใจ จึงพอสรุปได้ว่าเหตุผล
สำ�คัญที่เป็นต้นไม้ชนิดนี้ น่ามาจากเหตุผล ๕ ข้อครับ คือ  ๑.ไม้ชนิดนี้เป็นไม้ยืนต้น ขนาดใหญ่
มีกิ่งก้านมาก ให้ความร่มรื่น ซึ่งนี้บ่งบอกถึงการเจิญเติบโต การพัฒนา ความมีเครือข่าย ความ
ร่มเย็นร่มรื่น ของกระทรวงสาธารณสุข ๒.เป็นไม้ที่มีอายุยืนนานและทนทานต่อสภาพแวดล้อม
ได้สูง เจริญเติบโตเร็ว ทำ�ให้เปรียบถึงกระทรวงสาธาณสุขจะสืบสานการสาธารณสุขไทยอย่าง
ยาวนานมั่นคง พัฒนางานอย่างไม่หยุดนิ่ง ๓.พืชชนิดนี้มีประโยชน์ทางยาแผนไทยและใช้เป็น
ส่วนประกอบตำ�รับยาไทยจำ�นวนมาก ๔.ไม้ชนิดนี้จัดเป็นต้นไม้ที่ให้กลิ่นหอม ตลอดจนจัดเป็นไม้
มงคลอย่างหนึ่ง และ ๕.พืชชนิดนี้จัดเป็นไม้สัญลักษณ์ของหน่วยงานที่ไม่ซํ้ากับใครไม่ว่าจะเป็นไม้
ประจำ�จังหวัด ไม้ประจำ�สถาบันการศึกษาต่างๆ หรือองค์กรต่างๆ ครับ
“ต้นการบูร” คำ�ว่าการบูรมาจากภาษาสันสกฤตว่า Karapur อ่านว่า กรปูร ที่แปล
ว่า หินปูน (โบราณเข้าใจว่าการบูรคือหินปูนที่มีกลิ่นหอม) ต่อมาชื่อเพี้ยนเป็น กรบูร และ เป็น
การบูร ที่เราเรียกกันในปัจจุบัน ต้นการบูรจัดเป็นไม้พื้นเมืองของประเทศจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน แต่ได้
แพร่หลายเข้ามาปลูกในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย คำ�ว่าการบรู (Camphor) ที่เราเรียก
และรู้จักกันนั้นจะหมายถึงผลึกที่เป็นเกล็ดๆ แทรกอยู่ในเนื้อไม้ของต้นการบูร (Cinnamomum
camphora) ครับ โดยปกติจะพบมากในพืชชนิดนี้ที่อายุมากกว่า ๕ ปีขึ้นไป พบได้ทั้งกิ่ง ลำ�ต้น
โคนต้น ราก ส่วนในพืชที่อายุน้อยผลึกจะพบน้อย แต่จะมีในรูปนํ้ามันหอมระเหยมากแทน โดย
เฉพาะพบในส่วนใบและยอดอ่อน ปัจจุบันการได้มาของผลึกการบรูในธรรมชาติ (dextro-camphor) ค่อนข้างทำ�ยาก ทำ�โดยการตัดเลื่อยและสับลำ�ต้นการบูร เปลือกไม้ ราก เป็นชิ้นเล็กๆ นำ�
มาต้มกลั่นโดยผ่านไอนํ้า ซึ่งสารระเหยที่ได้จะเป็นนํ้ามันระเหยง่าย และจะตกผลึกออกมาเป็น
ผลึกการบูรในสภาวะที่เหมาะสม กรรมวิธีนี้ต้องใช้ต้นทุนสูง และต้องโค่นตัดต้นการบูรจำ�นวน
มาก ราคาการบูรจึงแพงมากถึง ๓๐,๐๐๐ บาทต่อกิโลกรัม  ดังนั้นจึงมีการนำ�ความรู้ทางเคมีเข้า
มาช่วยในการผลิตโดยใช้วิธีการกึ่งสังเคราะห์การบูรขึ้นจากสารตั้งต้น แอลฟ่าไพนีน ที่ได้จากนํ้า
มันสน ซึ่งจะทำ�ให้ต้นทุนที่ได้ตํ่าลง ราคาขายการบูรจะเหลือประมาณ ๕๐๐ บาทต่อกิโลกรัม
การบูรที่สังเคราะห์ได้นั้นจะเป็นสารผสม dextro-camphor และ levo-camphor ความหอมที่
ได้จะลดลงครึ่งหนึ่ง แต่ยังคงประโยชน์ทางการแพทย์ไทยเท่าๆ เดิมครับ
ผลึกการบูรถูกนำ�มาใช้ในตำ�รับยาไทยจำ�นวนมาก โดยมีสรรพคุณใช้เป็นยาบำ�รุงหัวใจ
ยาระงับประสาท แก้โรคตา แก้เลือดลม แก้ปวดฟัน แก้ไอ แก้ปวดท้อง เกล็ดของการบูร ใช้ทา
แก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน  ในปัจจุบันการบูรถูกจัดอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ.๒๕๕๔ โดยเป็น
องค์ประกอบตำ�รับยาหลายตำ�รับ เช่น ยาหอมเทพจิตร   (แก้วิงเวียน) ยาธาตุบรรจบ (บรรเทา
อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องเสีย) ยาประสะเจตพังคี (แก้กษัยจุกเสียด ขับผายลม) ยาธรณีสัน
ฑะฆาต (แก้เถาดาน ท้องผูก) ยาประคบ (ลดอาการปวด ช่วยคลายกล้ามเนื้อ) เป็นต้น และยัง
เป็นส่วนประกอบของยาหม่อง (Balm) ที่เป็นยาสามัญประจำ�บ้านที่เราๆ รู้จักกันดีมีจำ�หน่ายกัน
หลากหลายยี่ห้อใช้ทาสูดดม บรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะ เมารถ เมาเรือ คลื่นไส้ อาเจียน รวมถึง
ใช้ทานวดกล้ามเนื้อแก้อาการปวดบวม อาการเมื่อยล้า และแมลงกัดต่อยครับ
การบูรแม้จะมีประโยชน์ในทางการแพทย์แต่การใช้เป็นยาอาจต้องพึงระวังไม่ควรใช้
ในขนาดที่มากเกินไป หรือมากกว่าที่ระบุในสูตรตำ�รับยาไทย ทั้งนี้พบรายงานว่ามีความเป็นพิษ
ในระดับสัตว์ทดลองหากรับประทานในขนาดที่สูงถึง ๓.๕ กรัม ทำ�ให้เสียชีวิตได้ และหากรับ
ประทานมากกว่าครั้งละ ๒ กรัม จะทำ�ให้หมดสติ มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ไตและสมอง
อาการแสดงเมื่อได้รับพิษ คือ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ กล้ามเนื้อสั่น กระตุก
เกิดการชัก สมองทำ�งานบกพร่อง เกิดภาวะสับสน นอกจากนั้นเนื่องจากการบูรเป็นองค์ประกอบ
ยาถูนวดจำ�นวนมาก จึงควรระวังการใช้ยาบริเวณที่เป็นแผล เนื่องจากอาจมีการดูดซึมยาเข้า
กระแสเลือดจำ�นวนมาก จนเกิดอาการเป็นพิษได้ครับ

รูป ๑.ต้นการบูร  ๒.ลักษณะใบการบูร  ๓.ลักษณะลำ�ต้นการบูร  ๔.ช่อดอกตูมการบูร  ๕. ดอกการบูร ๖.ผลอ่อน (สีเขียว) และผลแก่ (สีดำ�)
การบูร (รูป๕,๖ อ้างอิงรูปจากเว็บไซด์เมดไท)

บริการน่ารู้
โดย : อรทัย



ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

คลินิกนอนกรน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้เปิดให้บริการคลินิกนอน
กรน โดย พญ.พรรณทิพา สมุทรสาคร เพื่อให้คำ�ปรึกษา
และรักษาผู้ป่วยที่มีอาการนอนกรน    หรือสงสัยว่ามี
โรคหยุดหายใจขณะหลับ โดยเปิดให้บริการที่คลินิกหู คอ
จมูก ตึกเจษฎาบดินทร์ ชั้น 4
ในการวินิจฉัย
แพทย์จะอาศัยข้อมูลจากการซัก
ประวัติ การตรวจทั่วไป และการตรวจทางหู คอ จมูก
อย่างละเอียด การตรวจเพิ่มเติม เช่น การถ่ายภาพรังสี
(X-ray) บริเวณกะโหลกศีรษะ การส่องกล้องประเมิน
ทางเดินหายใจส่วนต้น และการตรวจการนอนหลับ ซึ่ง
เป็นการตรวจมาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคหยุดหายใจ
ขณะหลับและโรคอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ
ผู้ป่วยที่มีอาการดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจาก
อาจเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ
f สะดุ้งเฮือกหรือหายใจแรงเหมือนขาดอากาศ
f หายใจขัดหรือคล้ายสำ�ลักนํ้าลาย

f นอนหลับไม่ต่อเนื่อง กระสับกระส่าย
f ง่วงนอนตอนกลางวันจนรบกวนการทำ�งานหรือ
การใช้ชีวิตประจำ�วัน
f ประสิทธิภาพในการทำ�งานหรือการเรียนลดลง
หรือขาดสมาธิและความจำ�แย่ลง
อาการนอนกรนเพียงอย่างเดียวพบได้บ่อยและไม่ใช่
โรค แต่ถ้ามีอาการสงสัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วม
ด้วย หรืออาการนอนกรนนั้นรุนแรงจนรบกวนชีวิตประจำ�
วันของผู้ป่วย คู่นอน รวมทั้งบุคคลในครอบครัว ผู้ป่วย
ควรให้ความสำ�คัญและควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดย
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการรักษา
ที่เหมาะสมต่อไป
** คลินิกนอนกรน ศูนย์ตรวจการนอนหลับ
ชั้น 6 อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น
       การรับบริการ (ผู้ป่วยตามนัด/ผู้ป่วยใหม่) **



มุมคลายเครียด

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

พระนั่ ง เกล้ า

แบ็คแพ็คไป....

วังเวียง สปป.ลาว

ทริปนี้เป็นทริปที่สนุกอีกทริปหนี่ง เป็นเที่ยวแบบแบ็ค
แพ็ค โดยสารรถประจำ�ทางตลอด วางแผนการเดินทางคร่าวๆ
จองที่พักทางอินเตอร์เน็ต กลางเดือนตุลาคม แล้วเริ่มเดิน
ทางเข้าประเทศลาวที่ด่านสะพานมิตรภาพไทย/ลาว จังหวัด
หนองคาย ใช้พาสปอร์ตในการผ่าน แลกเงินลาว เหมารถสอง
แถวไปส่งโรงแรมที่เวียงจันทน์ แวะเที่ยวจุดแลนด์มาร์คของ
เวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดสระเกศ พิพิธภัณฑ์วัด
พระแก้ว เข้าที่พัก New Lao Silk เป็นโรงแรมขนาดเล็กกระทัดรัด
บรรยากาศเหมือนซอยข้าวสารบ้านเรา อ้อเราฝากพนักงาน
โรงแรมจองตั๋วรถบัสไปวังเวียงพรุ่งนี้เลย เก็บของอาบนํ้าเปลี่ยน
ชุด ไปเดินเล่นแถวสวนสาธารณะ หาข้าวกิน แล้วเลยเดินเที่ยว
ตลาดนัดของลาว ข้าวของถูกดีครับ กลับมาพักราว 4 ทุ่ม
กินอาหารเช้า สายๆ มีรถสกายแล็บมารับไปส่งที่ท่ารถ
ตอน 09.00 น.เช้า สัมภาระถูกโยนขึ้นหลังคารถ เรามาเป็น
คณะสุดท้ายโดนนั่งเบาะเสริมทั้งแถว สนุกดี  เป็นเส้นทางขึ้นไป
ทางเหนือของประเทศลาว มีระยะทางประมาณ 154 กิโลเมตร
แต่ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 5 ชั่วโมง ถึงราว 4 โมงเย็น เข้าที่พัก
Vang vieng Central Prak Hotel ติดต่อไปล่องแม่นํ้าซอง นั่ง
รถสองแถวราวสัก 20 นาที มาถึงท่านํ้าทางลง ใส่เสื้อชูชีพพร้อม
ห่วงยางขนาดใหญ่พร้อมลุย เป็นการล่องห่วงยางในแม่นํ้าซอง
ซึ่งเป็นแม่นํ้าขนาดกว้างมากครับ ช่วงแรกนํ้าไหลแรงมาก ล่อง
ไป เสียวไป ถึงท่าขึ้นเกือบมืด รถมาส่งที่ที่พัก อาบนํ้าอาบท่า
เสร็จเดินไปหาอาหารเย็นขอเป็นส้มตำ�ลาวแท้ๆ น้องๆ ขอร้อง
จัดไป กินอิ่มแล้วเดินไปดูโปรแกรมทัวร์ ติดต่อเหมาสองแถวทั้ง

วันไปเที่ยว 3-4 ที่ ตกลงราคานัดหมายกันเรียบร้อย
เดินเล่นในวังเวียงต่อสักพักก่อนแยกกันไปนอน  
วันที่ 2 ที่วังเวียง รถสองแถวมารับเรา 09.00 น.เช้า
ที่แรกที่ไป ถํ้าจัง มองเห็นสะพานเหล็กสีส้มสะดุดตา เดินข้าม
ไปสักพักจะเป็นทางขึ้นเขาบันไดสักร้อยกว่าขั้น เป็นถํ้ามีทาง
เดินมีแสงไฟเป็นระยะเดินไปชมหินงอก หินย้อย กลับขึ้นรถ
ไปต่อที่ วัดถํ้าช้าง ไหว้พระทำ�บุญตามสมควร เดินเท้าลัดเลาะ
ผ่านทุ่งนาชาวบ้าน มาถึงถํ้านํ้า เป็นสถานที่ไฮไลท์ เสียค่าเข้า
แล้วจะได้เสื้อชูชีพ ห่วงยาง   ไฟฉายติดหัว พร้อมมีไกด์จะนำ�
เข้าไปในถํ้าโดยนั่งห่วงยางแล้วจับเชือกไต่เข้าไปในถํ้า ตื่นเต้น
ดีครับ ถึงข้างในถํ้า ไกด์จะให้วางห่วงยางแล้วเดินต่อในถํ้าที่
มืด พื้นถํ้าเป็นก้อนหินกลมๆ เดินเท้าเปล่าจะเดินลำ�บากมาก ไม่ได้
ดูหินงอกหินย้อย วนกลับมาที่จุดเดิม ล่องห่วงยางกลับออกจาก
ถํ้าได้โล่งอก กลับมาตัวเมืองวังเวียงเพื่อหาข้าวกิน บ่ายสอง
เดินทางไป Blue lagoon เป็นที่ยอดฮิตอีกหนึ่ง สถานที่เหมือน
สระนํ้าธรรมชาติ นักท่องเที่ยวมากระโดดนํ้าเล่นกันอย่าง
สนุกสนาน และมีเครื่องเล่นที่คราวนี้มีโอกาสได้เล่น zipline
เป็นฐานโหนสลิงบนต้นไม้สูงมาก 12 ฐาน ราคาไม่แพงติดใจเลย
ครับ    กลับที่พักเกือบหกโมงเย็น    วันนี้กินข้าวเย็นเป็นสุกี้ลาว
เดินซื้อของฝาก วันนี้เพลียมาก น้องบางคนไปแดนซ์ต่อ sakura bar
ผมขอตัวไปพักก่อน พรุ่งนี้เดินทางจากวังเวียงถึงอุดรโดยสารรถ
ประจำ�ทาง ม้วนเดียวเลยครับ พักที่อุดรหนึ่งคืน แวะกินแหนมเนือง
วีพีชื่อดังของเมืองอุดรก่อน กลับกรุงเทพฯ ในวันรุ่งขึ้น ทริปนี้ 5
วัน 4 คืน สนุกสุดๆ อีกทริปหนึ่ง ลองไปดูนะครับ

ธรรมน่ารู้

อานิสงส์การสร้างหนังสือเป็นธรรมทาน
ท่านที่ถวายหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์หนังสือ
ธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ขอให้ท่านจงเกิดความภาค
ภูมิใจเถิดว่า ท่านได้ทำ�สิ่งที่มีคุณค่า ๙ มรรค ดังต่อไปนี้
1.ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษาพระพุ ท ธ
ศาสนาให้มีความยั่งยืน วัฒนาถาวร
2.ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ บำ � เพ็ ญ ทานบารมี ที่ ย อดเยี่ ย มคื อ
ธรรมทานบารมี
3.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หลักธรรม
คำ�สอนของพระพุทธเจ้า
4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง
(สัมมาทิฏฐิ)
5.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมกรรมฐาน
6.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพ
และสันติสุขแก่ชาวโลก



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

พระนั่ ง เกล้ า

7.ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
8.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้
แก่ผู้รับ (เป็นผู้ให้ที่ดี)
9.ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ผู้ แ สดงออกถึ ง นํ้ า ใจอั น ดี ง ามของ
กัลยาณมิตร (มิตรที่ดี)
ท่านที่ได้บำ�เพ็ญธรรมทานบารมีดังกล่าวมาแล้ว
ย่อมประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชาตินี้
และชาติหน้า และเป็นผู้ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัย ทั้งปวง
อักขรา เอกัง เอกญจ พุทธรูปัง สมัง สิยา
สร้างอักขรธรรมหนึ่งอักษร เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์
ที่มา : หนังสือกำ�หนดจิต สร้างสมาธิ ปัญญา ด้วยการเขียนบทสวดมนต์
        (ศาสนวงศ์ ฉบับพระปัญญาสามี, ๒๔๐๔)

ดูแลสุขภาพ

10 อาหารต้านมะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งกระเพาะอาหาร ภัยเงียบที่น่ากลัวของคนใน
ยุคนี้ จริงๆ แล้วเราสามารถป้องกันได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภค เพราะในปัจจุบันพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารปิ้งย่าง อาหารฟาสต์ฟู้ด บุฟเฟ่ต์ต่างๆ  เป็น
ความสะดวกและได้รับความนิยมมาก
มะเร็งกระเพาะอาหาร ไม่ค่อยแสดงอาการของโรค
รู้ตัวอีกทีก็เจ็บหนัก และสูญเสียกำ�ลังใจไปมากแล้ว ดังนั้น
การป้องกันตัวเองให้ไกลโรคมะเร็งจึงดีที่สุด อาหารที่ช่วย
เสริมเกราะป้องกันคือ
1. มะเขือเทศ สารสีแดงในมะเขือเทศ (ไลโคปีน) ลดการ
เกิดมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด
และช่วยบำ�รุงผิวพรรณให้สดใส
2. ธัญพืชต่างๆ ธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดสีหรือผ่านการขัด
สีน้อยที่สุด จะมีกากใยอยู่มาก เช่น ลูกเดือย ถั่วดำ� 
ข้าวสาลี ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต และข้าวบาร์เลย์
3. ข้าวกล้อง มีไฟเบอร์ที่ช่วยขับเคลื่อนสารพิษที่เป็น
อันตรายต่อร่างกายออกไปพร้อมกับระบบขับถ่าย
4. ชาเขียว ควรดื่มชาเขียวร้อนที่ชงเสร็จใหม่ๆ
5. กระเทียม มีสารอนุมูลอิสระสูงมาก และยังมีสารอัลลิซิน
ซึ่งยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรืยและเชื้อรา

โดย : บุญช่วย  คล้ายเมือง

หลายชนิด
6. หอมแดง มีสารเคอร์ซิติน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ป้องกันเซลล์มะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งระบบทางเดินอาหาร
7. ขมิ้นชัน มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ชนิด
H.pylori ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหาร
8. เห็ด มีสารเบต้ากลูแคน ซึ่งเป็นสารที่สร้างเสริมระบบ
ภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง
ต้านการอักเสบและฆ่าเซลล์
มะเร็งในกระเพาะอาหารอย่างดี
9. ผักผลไม้สีเหลืองและสีส้ม เช่น แครอท ส้ม มันเทศ
พริกหวานสีเหลือง พริกเหลือง อุดมไปด้วยสารเบต้า
แคโรทีน และวิตามินเอ ทานบ่อยๆ ลดความเสี่ยงได้
10. ผักใบเขียว เช่น คะน้า ผักโขม บรอกโคลี่ และพืช
ตระกูลกะหลํ่าทุกชนิด พบว่ามีสารไอโซไทโอไซยาเนต
ป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด
นอกจากการรับประทานอาหารทั้ง 10 ชนิด แล้ว
การออกกำ�ลังกายอย่างสมํ่าเสมอ หลีกเลี่ยงของหมักดอง
อาหารรสเค็มจัด ของปิ้งย่าง อาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก
สามารถลดความเสี่ยงได้เด้วยเช่นกัน
ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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