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สาระ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรมโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โทร.  02-528-4567 ปีที่  18 ฉบับที่ 1 ประจำ�เดือน มกราคม - เมษายน 2561

“...สามัคคีนี้ก็คือ การเห็นแก่บ้านเมือง และช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วย
การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และทำ�งานด้วยการซื่อสัตย์สุจริต ต้องส่งเสริมงานของกันและกัน และ
ไม่ทำ�ลายงานของกันและกัน มีเรื่องอะไรให้ได้พูดปรองดองกัน อย่าเรื่องใครเรื่องมัน และงานก็ทำ�งาน
อย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวม...”
พระราชดำ�รัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
พระราชทานในพิธีประดับยศนายตำ�รวจชั้นนายพล ๑๕ มกราคม ๒๕๑๙

ในช่วงปลายเดือนเมษายน 2561 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จะมีการต้อนรับคณะผู้เยี่ยมสำ�รวจ จากสถาบันรับรอง
คุณภาพ (สรพ.) ซึ่งจะมีคณะผู้เยี่ยมสำ�รวจ 4 ท่าน และทีมผู้ฝึกเยี่ยมสำ�รวจอีกราว 10 ท่าน ซึ่งการมาเยี่ยมสำ�รวจครั้งนี้ เพื่อมา
ประเมินซํ้า (Re-accreditation) หลังจากเมื่อ 3 ปีก่อน โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ได้ผ่านการรับรองในการประเมินซํ้าครั้งที่ 1
(Re-accreditation) ไปแล้ว
การประเมินซํ้าเพื่อรับรองคุณภาพ (Re-accreditation) เป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้พวกเราตื่นตัวในประเด็นคุณภาพ
อยู่ตลอดเวลา มีการธำ�รงเรื่องเดิมที่ดีมีคุณค่า และต่อยอดพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีในทุกมิติ
หวังว่าพวกเราชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า คงจะร่วมแรงร่วมใจในการนำ�เสนอให้คณะผู้เยี่ยมสำ�รวจ ได้ประจักษ์ใน
ความพยายามของพวกเราในการทำ�งานอย่างมีคุณภาพ แม้จะมีข้อจำ�กัดมากมาย ทั้งด้านจำ�นวนบุคลากร ภาระงาน งบประมาณ
สนับสนุน ฯลฯ

ข่าวบริการ

p ** คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ ย้ายไปเปิดบริการที่ อาคาร 8 (เจ้าทับ)

		 ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
		 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-528-4567 ต่อ 5211 **



ส า ร สั ม พั น ธ์

สารจากผู้อำ�นวยการ / บทบรรณาธิการ

พระนั่ ง เกล้ า

สารจากผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ
สวัสดีพี่น้องชาวโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้าของเรานั้น กำ�ลังพัฒนาในทุกๆ ด้าน ดำ�เนินงาน
ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะพัฒนา
เป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์ ชั้ น นำ � ของกระทรวงสาธารณสุ ข
กำ�ลังพัฒนาให้บริการไปถึงระดับตติยภูมิ      พัฒนาเป็น

โรงพยาบาลราชวิถี 2  เพื่อให้บริการแก่พี่น้องชาวจังหวัด
นนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการ มีความ
สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ ถึงแม้ว่ากำ�ลังประสบปัญหา
ด้านการขาดแคลน ทั้งทางด้านบุคลากร เครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และภาวะวิกฤตทางด้านการเงิน
ผมขอเป็นกำ�ลังใจให้พวกเราชาวพระนั่งเกล้า มีความ
มุ่งมั่นให้โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าของเราพัฒนา และใน
ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องรองรับการตรวจเยี่ยมสำ�รวจ ReAc ครั้งที่ 2 ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ
ของบุคลากรของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกท่าน และ
เชื่อมั่นว่าบุคลากรชาวพระนั่งเกล้ามีศักยภาพมาก ที่ล้วน
แล้วแต่มีพลังที่จะผลักดันโรงพยาบาลให้พัฒนาต่อไปใน
ทุกๆ ด้าน
เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ไทย  ผมขออาราธนาคุณพระศรี
รัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ
อีกทั้งพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
อำ�นวยพรขึ้นปีใหม่ให้ลํ้าเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งดีงามตาม
ประสงค์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบันดาลดล ให้สมหวังดังใจ
เทอญ

นายแพทย์ประเสริฐ ประกายรุ้งทอง

ช่วงวันหยุดสงกรานต์ปีที่ผ่านมา (ปี 2560) เกิด
อุบัติเหตุรวม 3,690 ครั้ง สาเหตุสูงสุด 3 อันดับแรก เกิด
จากเมาแล้วขับ 1,589 ครั้ง ขับรถเร็ว 1,028 ครั้ง ตัดหน้า
กระชั้นชิด 547 ครั้ง เสียชีวิตรวม 390 ราย  ซึ่งนับว่ามาก
แม้จะลดลงจากปีก่อน
เป็นเพราะความรุนแรงของ
อุบัติเหตุลดลง เป็นผลมาจากการคุมเข้มการใช้รถ ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัย รถโดยสารสาธารณะ และ
การห้ามนั่งท้ายกระบะเกิน 6 คน
การเสียชีวิตส่วนมากเกี่ยวเนื่องจากการบาดเจ็บ
ทางสมอง เป็นสาเหตุอันดับ 1 ของการบาดเจ็บจากการ
จราจรทั่วโลก
การบาดเจ็บของสมองนี้แม้ในประเทศ
พัฒนาที่มีศัลยแพทย์สมองมากกว่าเรา ก็ยังมีอัตราการ
เสียชีวิตที่สูง
ศัลยแพทย์สมองเป็นแพทย์ประเภทที่มี
จำ�นวนน้อยหรือหายาก ยิ่งในชนบทที่ห่างไกลใครที่บาดเจ็บ
ทางสมองจะมีความเสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าคนในเมืองมาก
การสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์
สามารถช่วยให้การบาดเจ็บที่ศีรษะลดน้อยลง จากหนัก
ให้เป็นเบา คนใช้รถใช้ถนนในต่างจังหวัดที่ห่างไกลควร

ตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก เพราะการไม่สวมหมวกนิรภัย
เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์มีสิทธิ์เสียชีวิตได้มาก และเป็น
สิทธิ์ที่ไม่น่าอิจฉาเลย
เมื่อประมาณ 20 กว่าปี ที่แล้ว ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของการเสียชีวิตในประเทศเลยทีเดียว ต่อมาเมื่อ
รัฐบาลจริงจังกับปัญหานี้ จึงได้ทำ�การรณรงค์ทุกทาง ไม่
ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การบังคับใช้กฎหมาย การแพทย์
วิศวกรรม  การจราจร  ฯลฯ     ส่งผลให้อัตราการเสียชีวิต
ลดลง และได้แต่หวังว่าสงกรานต์ในปีนี้ จะมีการรณรงค์
อย่างจริงจังเหมือนในทุกปีที่ผ่านมา เพื่ออัตราการเสียชีวิต
จากการเกิดอุบัติเหตุจะลดลงและค่อยๆ หมดไป

โฟกัสริมรั้ว



โดย : ป้าแคท ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

Jสวัสดีค่ะ สมาชิกโฟกัสริมรั้วทุกท่านที่ติดตาม
ข่าวสารที่ไม่มีสาระอะไร แค่สะกิด หยิก นิดหน่อยคงไม่ว่า
กันนะคะ...เผลอแป๊บเดียวก็ย่างเข้าเดือนเมษายน เปรียบ
เสมือนคนเราที่คิดอะไรไว้แล้วยังไม่ทันได้ทำ� ก็ขอให้รีบทำ� 
ก่อนที่จะหมดเวลาที่จะทำ�.... J ปีใหม่ผ่านไปไม่นาน...
ปีใหม่ไทย (สงกรานต์) ก็ย่างเข้ามา คิดว่าปีนี้กระแสยอด
ฮิตติดอันดับคงไม่แคล้วคำ�ว่า “ย้อนยุค” ทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนต่างหันมารณรงค์ใส่ผ้าไทย จะเห็นได้
จากบุคลากรของเราเริ่มตื่นตัวหันมาใส่ผ้าไทยกัน ดูแล้ว
น่าชื่นชมยิ่งนักเจ้าค่ะ....  J ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้อำ�นวยการ  นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ  ที่ได้รับรางวัล
ผู้บริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติประจำ�ปี    2560
ปรบมือดังๆ รัวๆ ให้ดังสุดๆ ไปเลย..... J ปีนี้มีผู้เกษียณ
รวมทั้งสิ้น 31 ท่าน ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีประสบการน์และ
ความสามารถ    โดยเฉพาะ    คุณลินดา สันตวาจา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการพยาบาล   และ พญ.เปรมฤดี
ชื่นกลิ่น หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา และอีกหลายท่านที่
ไม่ได้เอ่ยนาม.....   J คิดวนไปมา  กระทรวงสาธารณสุข
ของเราได้ก่อตั้งมาครบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย
นพ.สกล สุขพรหม   รองผู้อำ�นวยการฝ่ายการแพทย์
ขอฝากให้พวกเราส่งเรื่องเล่ากิจกรรมดีๆ โดยมีภาพ 5 ภาพ
พร้อมคำ�บรรยายไม่เกิน 10 บรรทัด ขอบอกงานนี้มีรางวัล
นะออเจ้า.....   J ทพญ.ศรัญญา จิรธนานันท์ ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ขอฝากประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสร้างพระรุ่นพรหลวงปู่เอี่ยม 468 ปี นนทบุรี
เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ยังมีให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้เพื่อเป็นสิริมงคล ช้าหมด
อดเป็นเจ้าของติดต่อได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 5 ในวัน เวลา
ราชการค่ะ..... J สงสัยงานจะหนักเกินไปกับ พ่อบ้าน
อภิชาต (ไก่) พิมลไพบูลย์ เล่นเอาปวดท้องจนไส้ติ่งแตก
โถๆ หายไวๆ นะเจ้าคะ เป็นกำ�ลังใจให้ สู้ๆ ...... J กระแส
ละครฮิตติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองกับบุพเพสันนิวาส ทำ�ให้
ทุกภาคส่วนในช่วงนี้จัดกิจกรรมตามรอยละคร เฉกเช่น
งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า (30 มีนาคม
2561) เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล กลับสู่ยุครัชกาลที่ 3
จะเห็นได้จากทั้งวิทยากร พิธีกร ผู้ฟัง งานนี้ต้องยกนิ้วให้
พวกเราทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันให้งานออกมาได้
ยอดเยี่ยมจริงๆ  โดยเฉพาะวิทยากรพิเศษ พลเอกจรัล
กุละวณิชย์ และ พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ ท่านเต็มที่
เต็มร้อยกับการเล่าเรื่องย้อยยุคในสมัย รศ.112 ได้ดีทีเดียว
ทำ�ให้พวกเราเหมือนอยู่ในยุคสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่  3
เลยนะเจ้าคะ..... J แต่ท่านหมื่น ทพ.วีระพล รุ่งนิศากร
(หมอเต้) กับ แม่หญิงการะเกด ปริรดา คำ�หมื่น ก็ไม่
ยอมแพ้ จัดเต็มมาเพื่อให้สมบทบาทกันจริงๆ เล่นกันเต็มที่
แบบนี้ เรามาสร้างละครเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้ลูกหลานดู
สักเรื่องดีมั๊ย 555...... J ช่วงนี้อากาศร้อน คนไข้ก็เยอะ
ก็ขอเป็นกำ�ลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลชองเรา ทำ�งานกัน
อย่างมีความสุข สนุกกับการทำ�งาน ก่อนจากกันในฉบับนี้
ขอฝาก คำ�ว่า อยากได้ “รอยยิ้ม” ของอีกฝ่าย ต้องจ่ายด้วย
“รอยยิ้ม” ของเราก่อน พบกันใหม่ฉบับหน้านะเจ้าคะ
สวัสดีค่ะ......



Happy Healthy

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

พระนั่ ง เกล้ า

โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?
โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวนํ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
ชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ ไวรัส (Rabies) ทำ�ให้
เกิดโรคได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น คน สุนัข แมว
ลิง ชะนี กระรอก ค้างคาว ฯลฯ โรคนี้เมื่อเป็นแล้วจะทำ�ให้มี
อาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และ
ถ้าเป็นแล้วเสียชีวิตทุกราย ในปัจจุบันยังไม่มียาอะไรที่จะ
รักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้
คนติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทางใดได้บ้าง?
คนเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
จากสัตว์ที่เป็นโรค สามารถติดโรคจากสัตว์เหล่านี้ได้ 2 ทาง คือ
1. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัด เชื้อไวรัสจากนํ้าลายของสัตว์ที่
เป็นโรคจะเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลที่ถูกกัด
2. ถูกสัตว์ที่เป็นโรคเลีย โดยปกติคนถูกสัตว์ที่เป็นโรค
เลีย จะไม่ติดโรคจากสัตว์เหล่านั้น นอกเสียจากว่า
บริเวณที่ถูกเลียจะมีบาดแผล รอยถลอก หรือรอย
ขีดข่วน โดยคนนั้นไม่ได้สังเกต ในกรณีนี้จะทำ�ให้
สามารถเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมทั้งถูกเลียที่ริม
ฝีปากหรือนัยน์ตา
คนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีอาการอย่างไร?
ในระยะ 2-3 วันแรก อาจมีไข้ตํ่าๆ ต่อไปจะมีอาการ
เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย คันหรือปวดแสบปวดร้อนตรง
บริเวณแผลที่ถูกกัด ทั้งๆ ที่แผลอาจหายเป็นปกติแล้ว ต่อไป
จะมีอาการตื่นเต้นง่าย กระสับกระส่าย ไม่ชอบแสงสว่าง ไม่
ชอบลม และไม่ชอบเสียงดัง กลืนลำ�บาก แม้จะเป็นของเหลว
หรือนํ้า เจ็บมากเวลากลืน เพราะการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่
ใช้ในการกลืน แต่ยังมีสติพูดจารู้เรื่อง ต่อไปจะเอะอะมากขึ้น
และสุดท้ายอาจมีอาการชัก เป็นอัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต
เนื่องจากส่วนที่สำ�คัญของสมองถูกทำ�ลายไปหมด
ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากถูกสุนัขหรือสัตว์ที่สงสัยว่าเป็น
โรคพิษสุนัขบ้ากัด
1. ล้างแผลทันทีด้วยนํ้าสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง
แล้วทาแผลด้วยนํ้ายาพิวิดีน (เบตาดีน) แอลกอฮอล์
หรือทิงเจอร์ไอโอดีน แล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที
2. ถ้าสุนัขตายให้นำ�ซากมาตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้
ขังไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนการรักษาทางสมุนไพร

หรือแพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้องกันโรคได้ ไม่
ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีด
วัคซีน
3. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ เช่น เป็นสัตว์ป่า สัตว์
จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป หรือจำ�สัตว์ที่กัดไม่ได้ ต้อง
มารับการฉีดวัคซีนทันที
4. ผู้ ที่ ต้ อ งมารั บ การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
คือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยชํ้าเขียวหรือมีเลือด
ไหล แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั้งผู้ที่ถูกสุนัขเลียที่
นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผลถลอก ส่วนใน
กรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผล หรือเพียงแต่อุ้มสุนัข
ไม่สามารถจะติดโรคได้
วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า?
       เนื่องจากในปัจจุบันเราใช้วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
ชนิดที่ทำ�จากเซลล์เพาะเลี้ยง (ฉีด 5 ครั้งเท่านั้น) เพราะมี
ประสิทธิภาพสูง ไม่ทำ�ให้เกิดอาการแพ้ต่อระบบประสาท และ
ควรฉีดเซรุ่มร่วมด้วย
       สถานเสาวภาใช้โปรแกรมการฉีดวัคซีน 2 แบบ คือ
แบบปกติฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และแบบประหยัดฉีดเข้าชั้นผิวหนัง
แต่ละแบบจะได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 5 ครั้ง
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้า
       สามารถฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เป็นการเตรียม
ร่างกายให้พร้อมเพื่อต่อต้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดเพียง
3 เข็ม ภายในระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งวัคซีนนี้สามารถฉีดได้ไม่
จำ�กัดอายุ โดยเฉพาะเด็กที่มักเล่นกับสัตว์และมีโอกาสถูกสัตว์
กัด มักมีบาดแผลที่รุนแรงบริเวณใบหน้า ศีรษะ หรือถูกเลีย
มือที่มีแผลหรือที่ปาก โดยไม่บอกให้ผู้ปกครองทราบ หรือควร
ฉีดป้องกันในบุคคลทั่วไปที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข
แมว เป็นต้น
ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า
1. เมื่อถูกสัตว์กัด การฉีดวัคซีนกระตุ้นเพียง 1-2 เข็ม
ร่ า งกายก็ จ ะได้ ภู มิ ต้ า นทานที่ สู ง พอจะป้ อ งกั น โรค
อย่างได้ผล
2. ไม่เสี่ยงต่อการแพ้เซรุ่ม หรือเจ็บปวดจากการฉีดเซรุ่ม
รอบๆ แผล

สุขภาพจิต



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

พระนั่ ง เกล้ า

หน้าที่ของเด็ก
สวัสดีค่ะ ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ผ่านการ
ปิดเทอมมาได้สักระยะหนึ่ง คุณพ่อคุณแม่คงเหนื่อยกัน
พอสมควรเพราะว่าต้องดูแลลูกๆ มากขึ้น  หากิจกรรมทำ�
หาอาหาร    จัดเวลาหรือสู้รบกันมากขึ้น แต่สิ่งที่หมอเจอ
บ่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้นการเรียนพิเศษ การอยู่บ้านดูทีวี ดู
การ์ตูน เล่นเกม ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แต่....อย่าเผลอค่ะ
เวลาที่ผ่านไปลูกเริ่มโต มีเรื่องการเรียนและการ
ทำ�กิจกรรม สิ่งที่หลายคนมองข้ามและโต้แย้งมาเรื่อยๆ
คือ การฝึกวินัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ หลายท่าน
อาจมองว่าเรื่องธรรมดา โตขึ้นเด็กก็จะรู้เอง หรือตอนนี้
ยังเด็กไปรอโตก่อน หรือสมัยก่อนไม่ต้องฝึกเดี๋ยวก็ทำ�ได้
หรือเด็กทำ�ช้าไม่ทันใจทำ�เองดีกว่า หรือเด็กมีหน้าที่เรียน
หนังสือเรียนไปอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้อง หมอจะพูดหรือ
บอกอะไรกันเริ่มงง หมอจะเริ่มจากการมีหน้าที่ของเด็ก
การที่เด็กมีหน้าที่นั้นเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ควรทำ�ในชีวิตในช่วง
นั้นๆ  คืออะไร  เช่น  การเป็นลูกที่ดี  การเป็นนักเรียนที่ดี
การเป็นเพื่อนที่ดี และควรทำ�อย่างไรในการเป็นคนดีที่
กล่าวมา

สิ่งที่หลายคนมองข้ามและโต้แย้งมาเรื่อยๆ
คือ การฝึกวินัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ
การเป็นเด็กดี คือ การฟังพ่อแม่ การพูดคุยโต้แย้ง
แสดงความเห็นอย่างเหมาะสม การมีวินัย คืออีกรูปแบบหนึ่ง
การที่เด็กรู้จักหน้าที่ เวลา และการที่สามารถควบคุม
ตนเองได้
ที่สำ�คัญการที่เด็กๆ จะรู้หน้าที่ วินัย และความ
รับผิดชอบได้ นั่นย่อมต้องการ
...คนสำ�คัญ
...ความรู้ในการฝึก
...ความต่อเนื่องในการดูแล
...และกำ�ลังใจให้เด็ก
ฝากในครอบครัวนะคะ มาลองมองหาสิ่งที่สำ�คัญ
เหล่านี้ในการฝึกเด็กกันเถอะค่ะ
ถ้าใครมีคำ�ถาม สงสัย สอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะที่
wituravanit@gmail.com



ชุมชนนนท์

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

พระนั่ ง เกล้ า

กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน (น้องใหม่)
สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่รัก ฉบับนี้เรามารู้จัก
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชนกันเถอะ กลุ่มงานนี้เขาทำ�
อะไรบ้าง ก่อนจะคุยกันเรื่องภาระงาน เรามารู้จักที่มา
ที่ไปของกลุ่มงานกันก่อนดีไหมคะ กลุ่มงานนี้ก็คือ กลุ่ม
งานที่มาจากงานรักษาพยาบาลชุมชนเดิม ที่อยู่ในกลุ่ม
งานเวชกรรมสังคม มีการปรับบทบาทพยาบาลชุมชน
ให้มีความเด่นชัดและขยายโอกาสในการดูแลประชาชน
ได้มากขึ้น
ในบทบาทพยาบาลของการทำ�งานเชิงรุก
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง
การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย ภายใต้
หลักการ “สร้างนำ�ซ่อม” เอาล่ะ คราวนี้เราก็รู้ที่มากันแล้ว
สำ�หรับที่ไปก็คือ ภาระงาน มีงานอะไรบ้างของกลุ่มงาน
นี้ งานที่สำ�คัญของกลุ่มงานนี้มีทั้งหมด 4 งานหลัก ได้แก่
1) งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน 2) งานพยาบาลผู้
จัดการสุขภาพชุมชน 3) งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
ชุมชน 4) งานพยาบาลชุมชนในการดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วย
ยาเสพติด ซึ่งในแต่งานมีรายละเอียดของงานย่อยๆ อีก
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
1. งานการพยาบาลที่บ้านและชุมชน นอกจากจะดูแล
ประชาชนถึงบ้านในลักษณะของการเยี่ยมบ้านแล้ว
ต้ อ งดู แ ลประชาชนร่ ว มกั บ ที ม หมอครอบครั ว ใน
ลักษณะของทีมเวชศาสตร์ครอบครัว ดูแลประชาชน
ภาระหน้าที่ยังครอบคลุมไปถึงการเป็นพี่เลี้ยงเครือ
ข่าย และเป็นที่ปรึกษาของ รพช. รพ.สต. และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นในงานนี้ยังมีศูนย์ดูแลต่อ
เนื่องในการรับและส่งต่อผู้ป่วย (ศูนย์ซีโอซี : C.O.C :
Continuous of care center) นอกจากนั้น ยังรวม
ถึงการร่วมวางแผนจำ�หน่ายในตึกผู้ป่วยที่เป็นปัญหา
ในการดูแล เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน มีการบันทึก
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และประเมินผลการดูแลเป็น
ระยะๆ   
2. งานพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน เป็นการดูแล
ประชาชนในลักษณะของการจัดบริการที่เหมาะสม

กับผู้ป่วยเฉพาะรายที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน หรือ
การจัดบริการผู้ป่วยเป็นกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่
วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชนแล้วพบว่า ผู้ป่วยโรค
เรื้อรังในชุมชนนี้เป็นโรคความดันโลหิตสูงมาก และ
ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนคือ
ไม่มีผู้ดูแล ยากจน ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ เป็น
ปัญหาสำ�คัญที่พยาบาลผู้จัดการต้องมีการวางแผน
ทำ� Care Plan   แต่ละราย   รวมทั้งประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท้องถิ่น ร่วมแก้ปัญหา
ทั้งการรณรงค์ด้านสุขภาพร่วมด้วย เป็นต้น
3. งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาลชุมชน การทำ�งาน
ในชุมชนต้องทำ�งานให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตํ่า
ตามคู่มือการปฏิบัติงานชุมชนของกองการพยาบาล
และเป็นพี่เลี้ยงของ รพช. รพ.สต. ทั้งจังหวัด ร่วม
นิเทศติดตามการทำ�งานชุมชนของพยาบาล ร่วมกับ
ทีมนิเทศงานของกลุ่มงานการพยาบาล สรุปและ
ประเมินผลงาน และร่วมประชุมพัฒนางานระดับเขต
4. งานพยาบาลชุมชนในการดูแลเบื้องต้นในผู้ป่วยยา
เสพติด เป็นการทำ�งานร่วมกันกับกลุ่มงานจิตเวช
ของโรงพยาบาล และทีมของจังหวัดนนทบุรี ซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย รับส่งต่อดูแลในรายที่
ไม่มีความยุ่งยากที่ต้องดูแลเฉพาะ ร่วมเป็นทีมในการ
รณรงค์ป้องกันภัยจากยาเสพติด ทั้งในโรงเรียนและ
ในชุมชน
บทบาทของหัวหน้ากลุ่มงานฯ นี้ มีบทบาทเป็น
Chif Nurse officer province ชุมชน : CNOP ชุมชน
ด้วยโดยตำ�แหน่ง
เราก็รู้จักกลุ่มงานน้องใหม่ กลุ่มงานการพยาบาล
ชุมชนกันแล้วนะคะ ก็ขอส่งกำ�ลังใจขอให้ทุกคนทำ�งาน
กันอย่างมีความสุข ทั้งนี้ก็เพื่อสุขภาพของประชาชน ให้
ประชาชนรู้จักการดูแลตนเองทั้งที่ยังไม่ป่วย และป่วย
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ของดีเมืองนนท์



โดย : สนอง จุล ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อวันวาน
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เดิมชื่อ โรงพยาบาล
นนทบุรี ผู้ริเริ่มก่อตั้งขอบันทึกไว้เป็นเกียรติคือ ขุนบุรี
ภิรมย์กิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในขณะนั้น แต่การ
ดำ�เนินงานประสบปัญหาเรื่องที่ดินที่ตั้งโรงพยาบาล จน
ขุนบุรีภิรมย์กิจได้พ้นจากราชการไป ผู้ว่าราชการจังหวัด
นนทบุรีคนต่อมา คือ นายประกอบ ทรัพย์มณี ได้รับเรื่อง
มาดำ�เนินการจนสำ�เร็จ        ขอบันทึกไว้เป็นเกียรติเช่นกัน
โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2500 เป็นต้นมา และโรงพยาบาลนนทบุรีได้รับการ
เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า” เมื่อ พ.ศ.
2532 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่พระราชมารดา สมเด็จพระศรีสุลาลัย
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (เจ้าจอมมารดาเรียม) เป็น
ชาวจังหวัดนนทบุรี นับเป็นระยะเวลาเริ่มต้นของความ
เจริญทางกายภาพของจังหวัดนนทบุรีนับแต่นั้นมา
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ตั้งอยู่บนที่ดินของวัด
เทพอุรุมภังค์หรือวัดหัวเมืองซึ่งเป็นวัดร้าง ผู้อำ�นวยการ
โรงพยาบาล นายแพทย์ประสิทธิ์ มานะเจริญ จึงได้จัดพิธี
ทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพอุรุมภังค์
(วัดหัวเมือง) ทุกรูป ผู้มีอุปการคุณ ตลอดจนผู้ป่วยที่ล่วงลับ
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ชั้น
9 อาคารเจษฎาบดินทร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นายแพทย์วิโรจน์ อิงคไพโรจน์ ปัจจุบันท่านเป็น
แพทย์เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลนนทบุรี   ในสมัยนั้น
ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาล
พระนั่งเกล้า เรื่องเล่าจากอดีต “โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ปี พ.ศ.2503” ความว่า ก่อนหน้าปี พ.ศ.2500 ในสมัยนั้น

จังหวัดนนทบุรียังไม่มีโรงพยาบาลประจำ�จังหวัด ชาวนนทบุรี
ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลวชิร หรือโรงพยาบาลศิริราช
ที่กรุงเทพมหานคร     สภาพของจังหวัดนนทบุรีในเวลานั้น
ยังเต็มไปด้วยเรือกสวนไร่นา การคมนาคมและการเดินทาง
ยังต้องใช้เรือเป็นพาหนะ   เป็นส่วนใหญ่   เมื่อก่อตั้ง
โรงพยาบาลนนทบุรีแล้ว ชาวนนทบุรียังไม่นิยมมาใช้บริการ
เพราะการเดินทางลำ�บาก เนื่องจากมีถนนสายเดียวจาก
ท่านํ้านนทบุรีไปยังโรงพยาบาล เป็นถนนลูกรังถมดิน ตัด
คดเคี้ยวไปตามเรือกสวน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาล พร้อมด้วยคนไข้ ต้องเดินทางโดยเรือโดยสาร
ตามลำ�นํ้าเจ้าพระยา    ไปขึ้นที่ท่าเรือตลาดขวัญแล้วเดิน
ลัดเลาะไปตามสวนของชาวบ้านจนถึงโรงพยาบาล
ความเจริญเติบโตของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ควบคู่ไปกับความเจริญก้าวหน้าของจังหวัดนนทบุรี จุด
เริ่ ม ต้ น ความเจริ ญ เริ่ ม ต้ น เมื่ อ ทางราชการสร้ า งถนน
รัตนาธิเบศร์และสะพานพระนั่งเกล้าข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา
ไปเชื่อมกับถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มีการสร้างถนนสาย
ใหม่ๆ ปรับปรุงถนนหนทาง ไฟฟ้า นํ้าประปา และสร้าง
สะพานต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทำ�ให้ประชาชนเลือกที่จะเดิน
ทางโดยรถยนต์มากกว่าใช้เรือ ส่วนโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ก็ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างตึกสูงหลายหลัง พร้อมกับ
พัฒนางานและบุคลากรของโรงพยาบาลไปพร้อมกัน
“ณ ริมฝั่ง เจ้าพระยามหาสถาน
ตึกตระหง่านลานตาดูน่าขาม
ผู้เจ็บไข้ได้รักษาทุกครายาม
โรงพยาบาลนามพระนั่งเกล้าเราภาคภูมิ”



ส า ร สั ม พั น ธ์

พระนั่ ง เกล้ า

ท่องโลกกว้างสมุนไพร
โดย  : ภก. เรวัต  เตียสกุล

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

รูป๑.ช่อดอกและต้นกัญชา
๒.ลักษณะใบกัญชา ๓.ต้นกัญชง
๔.ลักษณะใบกัญชง ๕. ลำ�ต้นและเปลือกตากแห้งกัญชง ๖.เมล็ดกัญชง
(รูป๑,๒ อ้างอิงรูปจากเว็บไซด์สมุนไพรดอทคอม ; รูป๓,๕,๖ จากเว็บไซด์
สำ�นักข่าวไทย ; รูป๔ จากเว็บไซด์ข่าวสด)

กัญ

ชา” และ “กัญชง”
๒ สมุนไพรคู่เหมือน & ๒ คุณประโยชน์ที่แตกต่าง

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ กว่าฉบับนี้จะได้ตีพิมพ์กันเราๆ ชาวพระนั่งเกล้า
คงได้ ผ่ า นการเยี่ ย มสำ � รวจเพื่ อ ต่ อ อายุ ก ารรั บ รองกระบวนการคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA re-accreditation II)   อันเข้มข้น
กันไปแล้วนะครับ ทางผู้เขียนขอเป็นกำ�ลังใจให้ทุกๆ ท่าน ผ่านบททดสอบ
คุณภาพนี้กันนะครับ สำ�หรับคอลัมน์สมุนไพรฉบับนี้ผู้เขียนขอหยิบยกสมุนไพรคู่
หนึ่งที่มีชื่อพ้องมองคล้าย ตามแบบฉบับของงานคุณภาพ HA เรื่อง Look alike
sound alike บ้างครับ นั่นคือ ต้นกัญชา และ ต้นกัญชง ครับ
“กัญชา” และ “กัญชง” นั้น ประเทศไทยจัดพืชคู่นี้อยู่ในกลุ่มยาเสพติด
ให้โทษประเภท ๕ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ครับ มี
ความเข้มงวดในทุกๆ เรื่อง ซึ่งมีบทลงโทษทั้งปรับเงิน และ/หรือจำ�คุก หากผิด
พระราชบัญญัติ ไม่ว่าจะเป็นการปลูก การผสม ดัดแปลง ครอบครอง การมีไว้
เพื่อขาย การนำ�เข้าออกประเทศ และอีกสารพัดครับ แต่ด้วยความแตกต่างใน
เรื่องสารสำ�คัญในกัญชาและกัญชงซึ่งหลักๆ มีด้วยกัน ๓ ชนิด ได้แก่ Tetrahydrocannabinol (THC)  Cannabinol (CBN) และ Cannabidiol (CBD)  ซึ่ง
THC นี่เองจัดเป็นสารเสพติด โดยในกัญชงจะมีสาร THC ตํ่ามาก (น้อยกว่า ๑%)
แต่ในขณะที่กัญชาจะมีสาร THC สูง (มี ๑-๒๐% พบมากในส่วนของใบ และช่อ
ดอกตัวเมีย ที่เรียกกันตามภาษาถิ่นว่ากะหรี่กัญชา) ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท
ทำ�ให้ผู้เสพมีอาการตื่นเต้น ช่างพูด หัวเราะตลอดเวลา หากเสพต่อเนื่องทำ�ให้
มีอาการเสพติดได้ และส่งผลอันตรายต่อร่างกาย ทำ�ให้กัญชานั้นจึงถูกเข้มงวด
ทางกฎหมายมากกว่ากัญชงครับ   แต่ในปัจจุบันเฉพาะกัญชงเท่านั้นที่รัฐผ่อนปลน
อนุ ญ าต    หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที ่ ข ออนุ ญ าตสามารถครอบครองปลู ก กั ญ ชงได้
ภายใต้การกำ�กับดูแลตามของรัฐ ด้วยวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูก
กัญชงที่มีสารออกฤทธิ์เสพติดน้อยกัญชา และเป็นพืชที่ให้ผลิตผลเส้นใยไฟเบอร์
สูงกว่ากัญชา เพื่อประโยชน์ด้านทอเส้นใยผ้าในครัวเรือนและเชิงอุตสาหกรรม  
ทั้งกัญชงยังให้สารสกัดประเภทนํ้ามันและโปรตีนจากเมล็ด ที่เป็นประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสำ�อางค์ กัญชงจึงจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มช่องทางสร้างงาน สร้างรายได้ของประเทศไทยเรา
ครับ
กัญชา (Cannabis sativa L.subsp. sativa หรือ เรียกว่า Marijuana)
และ กัญชง (Cannabis sativa L.subsp. indica  หรือเรียกว่า Hemp) เป็นพืช
ล้มลุกที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกันมาก มีชื่อพฤกษศาสตร์หลักเหมือนกัน  ต่างกัน
ที่ระดับสายพันธุ์ย่อยครับ แต่พืชทั้ง ๒ ก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันบ้างคือ
ลำ�ต้น กัญชงจะสูงเรียวกว่าและหักง่าย สูงได้มากกว่า ๒ เมตร แตกกิ่งก้านน้อย
เปลือกเหนียวลอกง่าย ส่วนกัญชาลำ�ต้นเป็นพุ่มเตี้ย สูงไม่ถึง ๒ เมตร แตกกิ่ง
ก้านมาก เปลือกไม่เหนียว ลอกได้ยาก ยอดต้นและช่อดอก กัญชงจะมีลักษณะ
ช่อดอกสั้นกว่า มีจำ�นวนช่อดอกน้อย และมียางน้อยกว่ากัญชา ใบ กัญชงรูปใบ
ทรงอ้วนใหญ่ แยกเป็นแฉกประมาณ ๗-๑๑ แฉก การเรียงตัวของใบค่อนข้างห่าง
ใบสีเขียวอมเหลือง ส่วนกัญชารูปใบทรงเรียวยาว เป็นแฉกประมาณ ๕-๗ แฉก
การเรียงตัวของใบจะชิดกัน ใบสีเขียวถึงเขียวจัด
ทางยาโบราณกัญชา ใบและช่อดอกตัวเมีย ใช้ผสมในตำ�รับยามี
สรรพคุณเป็นยาบำ�รุง ทำ�ให้เจริญอาหาร ฆ่าเชื้อ ระงับความเจ็บปวด สงบ
ประสาท และทำ�ให้หลับ ในปัจจุบันพบว่ามียาแผนปัจจุบันที่ใช้สารสกัดสำ�คัญ
จากกัญชาเป็นสารตั้งต้นในการผลิตและได้รับการรับรองจาก FDA ต่างประเทศ
มีจำ�หน่ายกันแล้ว
โดยข้อบ่งใช้เพื่อกระตุ้นความอยากอาหารและลดอาการ
คลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยให้ยาเคมีบำ�บัดครับ สำ�หรับกัญชงทางยาโบราณ เมล็ด
ภูมิปัญญาของชาวม้งใช้เป็นยาสลายนิ่วโดยการเคี้ยวสด   ใบ ทำ�เป็นยาบำ�รุง
โลหิต ช่วยทำ�ให้ผ่อนคลาย แก้ปัญหานอนไม่หลับ รักษาอาการวิงเวียนศีรษะ แก้
ปวดหัว รักษาไมเกรน แก้ปวด ช่วยบรรเทาอาการเจ็บ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ นํ้ามัน
จากเมล็ด ช่วยบำ�รุงผิวแห้ง รักษาโรคผิวแห้ง และรักษาโรคสะเก็ดเงิน

บริการน่ารู้
โดย : อรทัย
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บริการห้องตรวจศัลยกรรม โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
ให้บริการตรวจรักษาและให้คำ�ปรึกษาทางด้านศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษา
ทางการผ่าตัด ห้องตรวจศัลยกรรม ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์
ในเวลาราชการ โทร.02-528-4567 ต่อ 1128-30
ตารางออกตรวจแพทย์ ห้องตรวจศัลยกรรม
วัน

                                        เวลา
             08.00-12.00 น.
13.00 น.
จันทร์
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมกุมาร
อังคาร
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศัลยกรรมตกแต่ง
พุธ
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมตกแต่ง
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
พฤหัสบดี
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
ศัลยกรรมหลอดเลือด
ศัลยกรรมกุมาร
ศุกร์
ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท
ศัลยกรรมตกแต่ง

หมายเหตุ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ : ตรวจ
วินิจฉัยและรักษาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ
(UROLOGY) ทั้งหมด ทั้งเพศหญิงและเพศชาย
		
ศัลยกรรมทั่วไป : ตรวจโรคศัลยกรรมผ่าตัด
ทั่วไป เกี่ยวกับช่องท้อง
ศัลยกรรมสมองและระบบประสาท : ให้คำ�
ปรึกษาและผ่าตัดโรคทางสมอง
ศัลยกรรมหลอดเลือด : ให้คำ�ปรึกษาและ
ผ่าตัดโรคทางหลอดเลือด การตัดต่อเส้นเลือด
		
ศัลยกรรมตกแต่ง
: ศัลยกรรมตกแต่ง
เพื่อสวยงาม
ศัลยกรรมกุมาร : ให้บริการด้านศัลยศาสตร์
ทั่วไปของโรคในเด็ก ตั้งแต่โรคที่เป็นมาแต่
กำ�เนิดไปจนถึงโรคที่เกิดขึ้นภายหลัง
ข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้มาใช้บริการห้องตรวจศัลยกรรม
1. กรณีมีใบนัด
- ยื่นใบนัดที่เคาน์เตอร์ หน้าห้องตรวจเบอร์ 28

กรณีไม่มีใบนัด
- ติดต่อห้องบัตร ชั้น 1 อาคารเจษฎาบดินทร์ เพื่อรับ
ประวัติพร้อมใบแนะนำ�ห้องตรวจ
- นำ�มายื่นที่เคาน์เตอร์ หน้าห้องตรวจเบอร์ 28
2. รอเรียกซักประวัติ คัดกรอง เจ้าหน้าที่แจ้งลำ�ดับคิว
แนะนำ�การชันสูตร เช่น เจาะเลือด เอ็กซเรย์ หัตถการ
(ถอดสายปัสสาวะ วัดปัสสาวะคงค้าง) เป็นต้น ก่อนพบ
แพทย์
3. รอเรียกตามลำ�ดับเพื่อพบแพทย์
** แพทย์ออกตรวจตามวันและเวลาที่กำ�หนดเท่านั้น
ในกรณีที่มีการนัดครั้งต่อไป เจ้าหน้าที่จะออกใบนัดให้
และควรมาให้ตรงตามวันและเวลาที่กำ�หนดให้ในใบนัด
หากผิดนัดและต้องการพบแพทย์ท่านเดิม สามารถมาพบ
แพทย์ตามวันที่ออกตรวจได้ หากไม่มาตรงตามวันตรวจ
ชองแพทย์ท่านเดิม แพทย์ออกตรวจประจำ�วันจะเป็นผู้
ให้การรักษาแทน **



มุมคลายเครียด

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

พระนั่ ง เกล้ า

ชุมชนริมนํ้าจันทบูร
จังหวัดจันทบุรี     เป็นจังหวัดที่ไปบ่อยมากเหมือนกัน
เพราะมีทั้งภูเขาและทะเล มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ อาหารทะเล
ก็อร่อย แถมเป็นเมืองผลไม้อีก ทริปนี้เดินทางไปพักผ่อนแถว
ชายหาดแหลมสิงห์     ก่อนเข้าที่พักเราจะแวะเที่ยวชุมชน
จันทบูร อยู่ตัวเมืองจันทบุรี เข้าไปจอดรถที่วัดเขตร์บุญญาราม
อย่าเลยทางเข้านะครับ เส้นทางวันเวย์เดี๋ยววนไกล เดินออก
ไปจากวัดราวสัก 100 กว่าเมตร เป็นถนนแคบๆ   ขนานกับ
แม่นํ้าจันทบุรี เจอร้านขายยาโบราณ จำ�หน่ายยาสมุนไพร
ไทย-จีน ดูเก่าๆ ดีครับ เดินมาได้สักพักท้องเริ่มหิว ถึงร้าน
ต้มยําเส้น คนเต็มร้านเลยครับ ก๋วยเตี๋ยวมีหลากหลาย แต่
ที่เด็ดเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำ�ทะเลมีกุ้งและกั้งที่แถมตอกไข่ใส่
ด้วย อร่อยมากครับ ใครอยากกินข้าวมีเมนูแนะนำ�  ข้าวราด
ไข่ข้นทะเล หน้าตาดูดีมากครับ อิ่มหนําสำ�ราญกันแล้ว เราไป
เดินชมวิถีชีวิตของคนในชุมชน บ้านเรือนเป็นสถาปัตยกรรม
ตั้งแต่ยุคสมัย ร.5 แต่ละร้าน ไม่ทำ�ร้านให้โดดเด่น หรือขัด
แย้งกับสถานที่แต่กลมกลืนไปกับบรรยากาศเก่าๆ มาถึงบ้าน
เลขที่ 69 ศูนย์การเรียนรู้ริมนํ้าจันทบูร เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์
ประจำ�หมู่บ้าน เป็นแหล่งรวบรวมประวัติความเป็นมาของ
ชุมชนเก่าแก่ริมแม่นํ้าจันทบุรีด้านตะวันตก แต่เดิมรู้จักกันใน
ชื่อที่เรียกกันติดปากว่า “บ้านลุ่ม” ซึ่งเป็นชุมชน เก่าแก่ของ
ชาวจีนและญวนอพยพตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ต่อ

มาได้พัฒนามาเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการค้าของ
จันทบุรีที่สำ�คัญแห่งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 เผยแพร่ความรู้
แก่ผู้มาเยือน แต่ผมได้ความรู้พร้อมของฝากเป็นโปสการ์ด 1 ชุด
กับกะปิ  1  กระปุก   ตรงข้ามเป็นอาคารปูนตึกแแถว  2  ชั้น
โบราณ ลวดลายไม้จำ�หลักอ่อนช้อย งดงาม อยู่ตามบานประตู
หน้าต่างและมุมอาคาร เป็นจุดแวะถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว
เราเดินต่อมาเรื่อยๆ  ผ่านศาลเจ้า  ร้านขนมไข่ป้าไต๊่ ร้านข้าวตัง
โบราณป้าจินดา จำ�หน่ายข้าวตังกระทะ หอม กรอบ อร่อย
ไอศกรีมตราจรวดเป็นไอศกรีมโบราณ หอมหวานชื่นใจ ชาว
ชุมชนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส เราหยุดถ่ายภาพข้างตึกที่เป็น
ทางเล็กเดินตัดไปท่านํ้า มีภาพเพ็นท์กราฟฟิกตี้ เป็นรูปผู้หญิง
ใส่ชุดเกาะอกยุคซิตี้   น่ารักดีครับ เดินมาสุดทางของชุมชน
จะมีสะพานนิรมล ข้ามแม่นํ้าจันทบุรี เพื่อไปโบสถ์วัดแม่พระ
ปฏิสนธินิรมล เป็นโบสถ์ฝรั่งที่สวยสุดๆ ทั้งภายนอกและ
ภายใน มาแล้วต้องแวะนะครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับ อยากไปเที่ยวเมืองจันท์กันบ้าง
หรือยัง   จากแม่นํ้าถึงทะเล  อาหารการกิน  รวมทั้งผลหมาก
รากไม้ นับว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ต้องห้ามพลาด อ้อ!ยังมีอีกที่
หนึ่งที่น่าสนใจ เจดีย์กลางนํ้า ตรงเนินนางพญา มีรถสกายแล็ป
วิ่งรับส่ง 10 บาท ไปกลับ อย่าลืมมาเมืองจันท์ต้องแวะให้ได้
นะครับ สวัสดีแล้วพบกันใหม่

ธรรมน่ารู้

พระนั่ ง เกล้ า

อานิสงส์การสร้างหนังสือเป็นธรรมทาน
บุญ คือการทำ�ความดี หรือเป็นเครื่องชำ�ระจิตใจ
ให้ผ่องใส บริสุทธิ์ (จากสาเหตุความทุกข์) เป็นเครื่องยก
ระดับจิตใจให้สูงขึ้น และเป็นสิ่งที่นำ�มาซึ่งความน่าเคารพ
ยกย่อง ดังนั้น บุคคลผู้ฉลาดจึงมักหายใจเข้าหายใจออก
ให้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกิดได้จาก........
๑. การสละแบ่งปันทรัพย์สิ่งของ เรียกว่า “ทานมัย”
๒. การรักษาศีลหรือประพฤติปฏิบัติธรรมโดยชอบ เรียกว่า
“ศีลมัย”
๓. การเจริญภาวนา อบรมจิตใจให้สงบ เกิดปัญญา เรียกว่า
“ภาวนามัย”
๔. การประพฤติสุภาพอ่อนน้อม วาจา ใจ เรียกว่า
“อปจายนมัย”
๕. การขวนขวายรับใช้บริการบำ�เพ็ญประโยชน์ เรียกว่า

“เวยยาวัจจมัย”
๖. การให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการทำ�ความดี เช่น การอุทิศ
ส่วนกุศล เรียกว่า “ปัตติทานมัย”
๗. การพลอยยินดีในการทำ�บุญและความดีผู้อื่น เรียกว่า
“ปัตตานุโมทนามัย”
๘. การฟังธรรม ศึกษาหาความรู้ในทางที่เกิดประโยชน์
เรียกว่า “ธัมมัสสวมัย”
๙. การพรํ่าสอนธรรม ให้ความรู้ในทางที่เกิดประโยชน์
เรียกว่า “ธัมมเทศนามัย”
๑๐. การทำ�ความเห็นให้ถูกต้อง รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตาม
ความเป็นจริง ให้เกิดเป็นความรู้ที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)
เรียกว่า “ทิฏฐุชุกัมม์”
ที่มา : อานิสงส์แห่งทาน

ผักผลไม้ป้องกันโรคมะเร็ง
มะเร็ ง เป็ น โรคอั น ตรายที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาแก่ ว งการ
สาธารณสุขทั่วโลก สถิติทั่วโลกในปี 2012 พบอัตราการเสียชีวิต
จากโรคมะเร็งสูงถึง 8.2 ล้านคนทั่วโลก โดยผู้ชายพบเป็นมะเร็ง
ปอดมากที่สุด และผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุด โดยมีผู้ป่วย
มะเร็งใหม่เพิ่มขึ้น 14.1 ล้านคน
สาเหตุของมะเร็งมาจากอาหารและการดำ�เนินชีวิต สูงถึง 70%
ปัจจัยจากพันธุกรรมมีเพียง 10% นอกนั้นมาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น
ไวรัส และมลพิษต่างๆ เป็นต้น
งานวิจัยทางการแพทย์ พบว่า ถ้าหากรับประทานผัก ผลไม้
เป็นประจำ� สามารถป้องกันมะเร็งได้
อาหารที่มีกากใยมาก เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวโพด ข้าวโอ๊ต
เมล็ดธัญพืชต่างๆ อาหารประเภทนี้ช่วยลดการเกิดมะเร็งลำ�ไส้ได้
- เลือกรับประทานอาหารผักตระกูลกะหลํ่าต่างๆ เช่น กะหลํ่าปลี
บร็อคโคลี่ ผักคะน้า เพราะเป็นผักที่มีสารมีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด
มะเร็ง
- รับประทานอาหารที่มีเบต้า-แคโรทีน และวิตามินเอสูง เช่น
แครอท ฟักทอง มะเขือเทศ มะละกอสุก เพราะมีฤทธิ์ยับยั้ง
การเปลี่ยนแปลงของเซลส์ปกติไปเป็นเซลส์มะเร็งได้
- รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีสูง ซึ่งพบในผักสดและผลไม้
ต่างๆ เช่น ส้ม ฝรั่ง เพราะมีหน้าที่ยับยั้งนํ้าย่อยจากเซลส์
มะเร็ง ทำ�ให้เซลส์แพร่กระจายช้ากว่าปกติ
- เลือกรับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศต่างๆ เช่น กระเทียม
เพราะในเครื่องเทศมีสารป้องกันมะเร็ง



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

ดูแลสุขภาพ
โดย : บุญช่วย  คล้ายเมือง

ตัวอย่างรายการผักและผลไม้
w กากใยอาหารสูง : กระเฉด คะน้า ถั่วงอก ผักเขียวเกือบทุกชนิด
ส้มเขียวหวานทั้งกลีบ ส้มโอ แตงโม เมล็ดถั่วต่างๆ ข้าวโพด
w วิตามินเอสูง : ใบยอ ใบย่านาง ใบชะพลู ตำ�ลึง แครอท มะระ
ผักบุ้ง ชะอม ยอดกระถิน แคนลาลูป มะม่วง มะละกอ มะเขือ
ถั่วพู บร็อคโคลี่
w วิตามินซีสูง : ดอกขี้เหล็ก มะรุม มะกอก มะขามป้อม มะขามเทศ
มะนาว มะเขือเทศ บร็อคโคลี่ พุทรา กะหลํ่าปลี คะน้า ใบย่านาง
ฝรั่ง สับปะรด มะปราง
ที่มา : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



ส า ร สั ม พั น ธ์

การ์ตูน

พระนั่ ง เกล้ า

ชำ�ระฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่  27/2535
ปทจ.นนทบุรี

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

91 ถนนนนทบุรี   ตำ�บลบางกระสอ
อำ�เภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000
ที่  นบ  0032.202/พิเศษ

คณะทำ�งาน

1. นายวชิร
2. นายพงษ์สรร
3. นายพิทยา
4. นายประเสริฐ
5. นายสินชัย
6. นายสรวุฒิ
7. นางสุธิรา
8. นางประดับ
9. นางยินดี
10. นางอรทัย
11. นางบุญช่วย

รุจิโมระ
สุวรรณ
ว่าพัฒนวงศ์
ประกายรุ้งทอง
แว่นไวศาสตร์
เกษมสุข
ริ้วเหลือง
ทองใส
โพธิวร
ปึงวงศานุรักษ์
คล้ายเมือง

12. นางยุพา
13. นายลอยชาย
14. นางพัชราภรณ์
15. นางวรัญญา
16. น.ส.สมพร
17. นายเรวัต
18. นายเทศสยาม
19. นางเบญจมาศ
20. น.ส.กาญจนา
21. น.ส.ชีวาภร

สุทธิมนัส
บุญปลื้ม
เย็นสำ�ราญ
ขาวเหลือง
เหว่าไว
เตียสกุล
บุญยมาลิก
ลงวุฒิ
มีลาภา
อินอ่อน

ห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-527-8047

พิมพ์ที่

สวัสดีการพิมพ์ โทร 02-525-2155

