
โรงพยาบาลคำม่วง

ปลอดบุหรี่ 100%  

ไม่เชื่อไปดู...เขามีเพรชฆาต

กำจัดบุหรี่...ด้วย

ว๊าว.ว.ว!! ทีมฟุตซอล รพ. คำม่วง เหรอเนี่ย! 

มองแล้วเจ็บตาจังเลย….ก็แหม! หล่อเตะตา 

ซะขนาดน๊าน...น จื๋ย…!! 

ลีดด์สีฟ้า สีชมพูปีนี้สวยๆ หล่อๆ แบบสื่อไม่เคยแคร์..!!

แหม!!..ป้าๆ แอ๊บหน้าเด็กกว่าหนูๆ ซะอีก... 

รู้ว่าต่างวัยแต่หัวใจเดียวกัน..น

รู้สึกว่าท่าน ผอก.จะชอบเป็นพิเศษ แต่งซะน่ารัก(?)เชียว 
Staff ขา...เกมส์อะไรคะเนี่ย...!!  

ถึงเวลาไปกินนมนอน

ได้แล้วนะเด็กๆ...

หน้าตาจะได้ปิ๊งๆ....อิอิอิ

วันสงกรานต์ปีนี้ มีการมอบของขวัญให้ผู้มาใช้บริการ คุณแม่ๆ 

ในตึกหลังคลอดด้วย เอ๊ะ! ด้านหลัง ผอก. ไม่แน่ใจว่ากุมารทอง

หรืออะไรกันแน่ ? 

ว๊ายๆ กรี๊ด..ด..OD เจ๋ง!!..เท้าฉันอยู่ในผ้ามั๊ยเนี่ย? 

(อย่าให้หลุดโผ)
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คณะที่ปรึกษา

บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์

นายแพทย์สมานมิตร  อัฐนาค

บรรณาธิการ

ฌานิญมนธ์  นาลาบ
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กองบรรณาธิการ

ประวีณา  ปรีดี
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อุไรวรรณ  ปรีถวิล                                          

ณัฐริกาญ  พลเยี่ยม

วัชภูมิ  ทองใบ

น้ำฝน  พินสา

ฝ่ายภาพ

วิชัย  ผิวเงิน    

ราชัน วงศ์จรัส

พิสูจน์อักษร

ประวีณา   ปรีดี

โรงพยาบาลคำม่วง  92 หมู่ 10  ตำบลทุ่งคลอง

อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  46180

โทรศัพท์ 0-4387-9059, 0-4387-9131

โทรสาร  0-4387-9131 ต่อ 103

www.KMH.go.th

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2553 

วารสารโรงพยาบาลคำม่วง

สวัสดี...ความสุข

 เป็นวารสารฉบับแรกของโรงพยาบาลคำม่วง ถือเป็น 

การเปิดตัว ของคนทำงานด้านสุขภาพที่ได้รับโอกาสนำสีสัน 

บนตัวอักษรมาเป็นสื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักทักทายสัมผัสความสุข 

อีกมุมหนึ่งความสุข...เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา และสิ่งที่คู่กันของสุข 

คือ ทุกข์ เป็นความจริงของชีวิตที่ใครๆ ไม่อาจปฏิเสธได้แม้ว่า 

สิ่งที่ผ่านเข้ามาทักทาย เราบางแง่มุมอาจเหมือนหรือต่างกัน  

หากเราเข้าใจยอมรับแล้วหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสมดุลธรรมชาติ 

ด้วยการใช้ประสบการณ์บนความไม่ประมาท ก็จะตอบคำถาม 

ที่เข้ามาในชีวิตเราได้อย่างลงตัว…ชีวิตจะง่ายถ้าตั้งโจทย์ไม่ยาก… 

เพราะเส้นบางๆ ระหว่างสุขกับทุกข์อยู่แค่  วิธีคิด จะคิดให้เรา 

เจ็บหรือคิดให้เรารอด… 

 ในเล่มนี้เราจะพาท่านเดินทางไปตามสถานีต่างๆ กับ 

เนื้อหาสุขภาพในแต่ละคอลัมน์ มีสิ่งน่าสนใจ รอท่านอยู่เป็นการ 

เดินทางที่เป็นอิสระ อบอุ่น อิ่มใจไปกับการเป็น ผู้ ให้…

..สำหรับการเดินทางที่พอเพียง คุณจะทักทาย 

ความสุขได้ไม่ยากนัก… อาจพบความสุข  

ณ จุดที่ยืนอยู่ 

ขอให้มีความสุขในทุกหัวใจ                                                                                                              

ฌานิญมนธ์  

“ความสุขอบอุ่นใจของท่าน... คือหัวใจบริการของเรา” ชานชาลา...ความสุข

                                              

   เป็นนาย กายเป็นบ่าว 

มีความหมายว่าจิตใจคนเราเป็น 

ประธานคอยบงการชีวิตในการ 

คิดและการทำ..ดังนั้นเราควร 

เอาใจใส่จิตบ้าง อย่าให้จิตถูก 

ทำลาย โดยเจ้าของจิตละเลย

ไม่มีการตกแต่ง  ปรับปรุงจิต 

ให้มีความสดชื่นแจ่มใส  จนทำให้ 

เกิดอาการกัดกร่อนจิตกังวลอ่อนล้า 

ในที่สุด ก็ส่งผลให้ร่างกายหมดแรง 

เกิดการเจ็บป่วยนั่นเอง

    โรงพยาบาลคำม่วง ทุกๆ เช้า 

ประมาณเวลา 09.00-09.10 น. 

แพทย์เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ 

ทุกหน่วย (ยกเว้นในหน่วยที่มีการ 

บริการฉุกเฉิน เร่งด่วน ) ร่วมกัน 

ทำกิจกรรมโครงการจริยธรรม 

นำองค์มีชีวิตของชมรมจริยธรรม 

คือ กิจกรรมการล้างใจและการ 

ปรุงจิตโดยผ่านทางเสียงตามสาย 

ของโรงพยาบาล  มี 3 ขั้น 

 1. การล้างจิต คิดดี  

ทบทวนข้อบกพร่อง ฝึกสมาธิ 

ภาวนาสวดมนต์  แผ่เมตตา

 2. ฝึกจิตให้อภัยคนอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการคิดบวก

เหนื่อยนักก็…หยุดพักมาแต่งจิต…กันดีไหม?

กฤษณา แผ้วนพสุข

 3. ส่งความสุขถึงคนอื่น เป็นผู้ ให้ความดี 

สุขใจที่ได้เป็นคนให้ และจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับ 

การตอบรับจากผู้มาใช้บริการ ญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ 

ในโรงพยาบาลเป็นอย่างดีสร้างความพึงพอใจ   

ประทับใจและเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่าง 

กลมกลืน หลายๆ คน นำกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านเพื่อ 

สร้างกำลังใจและผ่อนคลาย… 

 ขอบพระคุณนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงและทีมงานชมรม 

จริยธรรม ที่ให้ โอกาสเสริมคุณค่าการดูแลร่างกาย 

และจิตใจของผู้ ให้ และผู้ ใช้บริการที่มองเห็น...

เป็นรูปธรรม 

…เรามาล้างใจ แล้วสร้างภูมิคุ้มกัน  

ให้เป็นใจที่แข็งแรงกันนะคะ…!!    

จิต
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สถานีข่าว

   พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีเป้าหมายสรรค์สร้างสถาบันครอบครัว 

ให้อบอุ่น สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวคือ พ่อ แม่ ลูก 

ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง 

ซึ่งความอบอุ่นของครอบครัวจะทำให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อม 

ที่ดี มีจิตใจดี เจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัยส่งเสริมการเลี้ยงลูก 

ด้วยนมแม่ พัฒนาชุมชนและสังคม จึงพัฒนาการโครงการสายใย 

แห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ฯ

 เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย 

แม่และเด็กในโรงพยาบาลของรัฐสนับสนุนการที่ส่วนร่วมของ 

ชุมชน จัดตั้งชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว และส่งเสริมอาชีพ 

ให้สมาชิกและครอบครัวชมรม ตลอดจนการพัฒนาชุมชนให้มี 

คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 โรงพยาบาลคำม่วงได้ดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก 

ภายใต้โครงการโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย โครงการ 

โรงพยาบาลสายสัมพันธ์พ่อ แม่ ลูก และสมัครเข้าร่วมโครงการ 

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และได้เปิดตัวโครงการ 

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2550 

 โดยนายแพทยส์มานมติร อฐันาค ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลคำมว่ง 

เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการ 

อนามัยแม่และเด็กในโรงพยาบาลและชุมชน พัฒนาระบบ 

การส่งต่อที่ได้มาตรฐาน พัฒนาสมรรถนะและทักษะแก่เจ้าหน้าที ่

ด้านอนามัยแม่และเด็ก พัฒนาระบบการให้บริการที่ได้มาตรฐาน   

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในโรงพยาบาลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 

อย่างเดียว 6 เดือน ได้ผ่านการประเมินรับรองเป็นโรงพยาบาล 

สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552  

และเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเหรียญทอง สนับสนุนส่งเสริม 

การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน และพัฒนาเครือข่าย 

อาสาสมัครนมแม่ในชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  โดยสถานบริการ 

และชุมชนมีส่วนร่วมการพัฒนาคุณภาพบริการ งานอนามัยแม่ 

และเด็ก เพื่อมุ่งหวังให้แม่และลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และ 

การคลอด เด็กได้รับการเลี้ยงดูเติบโตและมีพัฒนาการสมวัย 

มีระดับเชาว์ปัญญาเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อการบรรลุ 

เป้าหมาย และเพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

ด้านสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธ์ุ

โรงพยาบาล

สายใยรกัแหง่...ครอบครวั
ประยงค์  เข้มตระกูล

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จเยี่ยมชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวและประชาชน ณ บ้านเก่าเดื่อ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 

25 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ด้วย
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 นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง 

พร้อมทีมงานอนามัยแม่ละเด็ก เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเหรียญทอง จาก 

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 

สยามมกุฎราชกุมาร ผ่านการประเมินรับรองโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว 

ระดับทอง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552

สถานีข่าว

 นายสมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง พร้อมทีมงาน 

มอบเกียรติบัตรแก่ นายประเวช วันชูเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์   

เป็นแกนนำนโยบายและนักเรียนใน “โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค ์

สังคม ในวันงดสูบบุหรี่โลก”   ณ  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ อ. คำม่วง จ.กาฬสินธ์ุ  

 นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอคำม่วงเป็นประธาน พิธีเปิดงานการประกาศ 

ขับเคลื่อนวาระสุขภาพประจำปี 2553 โดยมี นายสมานมิตร  อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

คำม่วง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยทีมผู้นำสุขภาพในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ 

วันที่ 19 มีนาคม 2553 ณ. หอประชุมอำเภอคำม่วง  อ.คำม่วง จ. กาฬสินธ์ุ 

 นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอคำม่วง เป็นประธานเปิดการอบรม 

โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์สังคม ในวันงดสูบบุหรี่โลก” เมื่อวันที่    

31 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียน คำม่วงจรัสวิทย์

โรงพยาบาลคำม่วงเข้ารับใบประกาศผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานสุขศึกษา  

จากกองสุขศึกษา โดยมีนายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมสนับสนันสุขภาพ 

เป็นประธาน เมื่อปลายปี 2552
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จับเข่าเล่าเรื่องจาก ผู้อำนวยการ
  วัสดีความสุข หมายถึง การได้ทักทายสัมผัสกับความ

  สุขกาย และสบายใจ ซึ่งต้องเริ่มจากความเห็น 

  ที่ถูกต้อง หรือสัมมาทิฐิ ในสิ่งต่างๆ  นำมาสู่การคิด พูด  

  ทำในสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น

 การมีสุขภาพดีเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เรามีความสุข สุขภาพดี หรือ 

สุขภาวะ มีความหมายครอบคลุมทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและ 

จิตวิญญาณ เป็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของทุกภาคส่วนที่จะส่งผลต่อ 

สุขภาพของประชาชน

 โรงพยาบาลคำม่วงก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วในการดูแลรักษาสุขภาพ ที่ผ่านมาเราได้พัฒนาในหลายด้าน 

ปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ ภูมิสถาปัตย์ ตามมาตรฐาน 5 ส. ผ่านการรับรองสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน รับการรับรองคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน HA ผ่านบันไดขั้นที่ 2 พัฒนางานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ โรงพยาบาลปลอดบุหรี่   

ผ่านการรับรองตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

 

 โครงการจริยธรรมนำองค์กรมีชีวิต มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาเจริญสมาธ ิ

ภาวนาร่วมกันทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และผู้รับบริการผ่านเสียงตามสายทุกวันราชการ  

ในช่วงเวลา 09.00 - 09.10 น. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพบริการประชาชน 

เต็มกำลังสติปัญญา  มีความสุขจากการได้บำบัดทุกข์ของผู้อื่น  สุขจากการเป็นผู้ ให้ด้วยหัวใจ 

บริการ เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เรามีความตั้งใจ  มุ่งมั่นที่จะพัฒนา 

คุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง

 หวังว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นสื่อที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

สุขภาพ  สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน  

         

 สวัสดีความสุข ครับ

 (นพ.สมานมิตร อัฐนาค)
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 HAเป็นกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่ตรวจสอบ 

เป้าหมายของกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ที่ 

คุณภาพและความปลอดภัยที่ผู้ป่วยจะได้รับ….

 คุณภาพ  หมายถึง คุณลักษณะดีๆ  ที่ทุกคนยอมรับ 

อยากได้  และชื่นชมสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพสถาน 

พยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้เสนอแนวทางการพัฒนา 

คุณภาพโดยใช้บันไดสามขั้นสู่ HA (Hospital  Accreditation)  

 บันไดขั้นที่ 1 สู่ HA เป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวคือ

การสำรวจ และ ประเมินตนเองเพื่อป้องกันการเกิดความเสี่ยง

ในองค์กร 

 บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA เป็นการเรียนรู้จากการวิเคราะห์ 

ระบบงานงานสำคัญของโรงพยาบาลนำมากำหนดเป็นเป้าหมาย 

และวัตถุประสงคข์องหน่วยงาน วิเคราะห์กระบวนการที่สร้าง 

คุณค่า นำมาออกแบบระบบงานอย่างเหมาะสม  

 บันไดขั้นที่  3  สู่  HA  เป็นการเรียนรู้พัฒนาระบบงาน 

อย่างเชื่อมโยงกัน  โดยใช้มาตรฐานกำหนดผลลัพธ์ที่สำคัญ  

เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ  ความปลอดภัย  และการเรียนรู้  

มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลคำม่วงได้พัฒนาตาม 

เส้นทางของบันไดแต่ละขั้นและได้รับมอบกิตติกรรมประกาศ 

บันไดขั้นที่ 2 สู่ HA  ไปเมื่อ วันที่ 10 มีนาคม 2552 และมุ่งมั่น 

ดำเนินการพัฒนาคุณภาพเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ ที่ยั่งยืน  

และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน….

สวัสดีความสุขค่ะ ...

นัดพบ…คุณภาพ                              

    จันทร์เพ็ญ  สีเครือดง
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 สัมภาษณ์ นายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค   
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง อ.คำม่วง 

จ.กาฬสินธ์ุ นายแพทย์นักบริหารหน่วยงานสาธารณสุข ผู้ที่มี 

บทบาทสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างภูมิสถาปัตย์สิ่งแวดล้อม 

ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และอุทิศตนในการดูแลผู้ป่วยใน 

พื้นที่ทุรกันดารบนเส้นทางนักพัฒนาเพื่อก้าวสู่คุณภาพในทุกด้าน 

ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

 วันนี้สวัสดีความสุข จะพาทุกท่านมารู้จัก

ในอีกแง่มุมหนึ่งของคุณหมอคนเก่ง กันนะคะ

สกู๊ปพิเศษ
 สวัสดีฯ : วิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงพยาบาลคำม่วงเป็น 

องค์กรที่ ได้มาตรฐานมีคุณภาพบุคลากรทำงานเป็นทีม 

อย่างมีความสุข ปี 2553” ขอให้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าว 

ถึงภาพของการดำเนินงานตามที่ท่านมุ่งหวังอยากเกิด 

อย่างไรบ้างคะ…

 ผอก : ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ภาพที่ผมมุ่งหวัง 

คนเดียว แต่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทุกคนอยากให้เป็นเพราะ 

วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลเกิดจากการที่พวกเรา ร่วมสร้างขึ้นมา 

ที่ต้องการให้ รพ. คำม่วง ให้บริการพี่น้องประชาชนตามมาตรฐาน 

วิชาชีพผู้รับบริการมีความพึงพอใจขณะเดียวกันบุคลากร 

ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีความสุขในการทำงานด้วยดั่งปรัชญาของ 

รพ.คำม่วงที่ว่า

“ความสุขอบอุ่นของท่าน…คือหัวใจบริการของเรา”

 สวัสดีฯ : ปัจจุบัน รพ. คำม่วงมีการเปลี่ยนแปลง 

และพัฒนาในหลายๆ ด้าน ท่านผู้อำนวยการมีหลักการในการ 

บริหารจัดการจนประสบความสำเร็จได้อย่างไรคะ…

 ผอก : ผมคิดว่าผมโชคดีที่มีทีมงานที่ดีมีคุณภาพ  

ทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้ว เพียงแต่ผมเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำ 

ในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและหน่วยงานของเราที่นี่ 

เจ้าหน้าที่มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในการทำงานอย่าง 

พร้อมเพรียง สิ่งที่ผมให้คือการให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน 

ไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่ ในตำแหน่งอะไรก็ถือว่าเป็นพี่น้องร่วม 

ครอบครัวเดียวกันเราร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรพยายาม 

ส่งเสริมกระตุ้นให้แต่ละคนได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ 

เห็นคุณค่าของงานที่ทำและทำอย่างมีความสุข

 สวัสดีฯ : เห็นท่านผู้อำนวยการออกตรวจคนไข้ที่ 

ห้องตรวจ  1  ตั้งแต่เช้าทุกวัน ทำทั้งงานบริการและงานบริหาร 

ก็ยังเห็นท่านมีสีหน้าสดใสยิ้มแย้มพูดคุยกับคนไข้ได้ตลอดเวลา 

ท่านใช้หลักวิธีการอย่างไรคะ…

 ผอก : ความรับผิดชอบซึ่งเป็นค่านิยมข้อแรกรพ. 

เรารับผิดชอบในหน้าที่ของตน ผมใช้หลักปฏิบัติทั้งในเรื่องงาน 
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“ผมรู้สึก มีความสุข 
เวลาตรวจคนไข้ ได้เห็นรอยยิ้ม
สีหน้าเค้า แล้วทำให้รู้สึกว่า...

เรามีคุณค่า...ผมชอบ 
ตรวจคนไข้ ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเค้า 

และถ้ามีเวลาผมก็คุยได้นาน
เพราะกว่าที่เค้าจะมาถึงรพ.

นั้นยากลำบากมาก

”
และเรื่องส่วนตัว เชื่อมั๊ยผมรู้สึกมีความสุขเวลาตรวจคนไข้ 

ได้เห็นรอยยิ้ม  สีหน้าเค้า แล้วทำให้รู้สึกว่าเรามีคุณค่า ผมชอบ 

ตรวจคนไข้ ดีใจที่ได้ช่วยเหลือเค้าและถ้ามีเวลาผมก็คุยได้นาน 

เพราะกว่าที่เค้าจะมาถึง รพ. นั้นยากลำบากมาก

 สวัสดีฯ : ในภาคเครือข่าย คปสอ. คำม่วง - สามชัย 

มีการพัฒนาที่เข้มแข็งในฐานะที่ท่านเป็นประธานเครือข่าย ท่าน 

มีบทบาทอย่างไรจึงทำให้ทีมมีความสุขและเข้มแข็งได้ขนาดนี้ 

 ผอก : ผมถือว่าเราเป็นทีมเดียวกัน มีเป้าหมาย 

เดียวกัน ผมให้เกียรติในแต่ละบทบาทของแต่ละท่าน เรามีการ 

ประชุมร่วมคิดร่วมทำด้วยกันประชุมตั้งแต่จัดทำแผน คปสอ. มี 

การประชุม คปสอ. สม่ำเสมอ จัดประชุมวิชาการก็เชิญเครือข่าย

มาฟังด้วย เวลาจัดกิจกรรมอะไรเราจะเชิญทีมงานมาร่วมตลอด 

เจ้าหน้าที่เครือข่ายเรามีความคุ้นเคยกันดีทำให้ติดต่อประสานงาน 

ง่าย นี่ก็ดีใจที่ได้ไปเยี่ยมครบทั้ง 12 สถานีอนามัย แล้วแต่ก็ 

น่าเห็นใจบาง สอ. อยู่ห่างจาก รพ. มากประมาณ 30 กิโลเมตร 

บางสอ. อยู่หลังเขาก็ต้องชื่นชมทีมงานที่ปฏิบัติงานอยู่

   สวัสดีฯ : โดยปกติแล้วงานของท่านผู้อำนวยการมีมา

กมาย ท่านเอาเวลาไหนทำกิจกรรม ทำงานอดิเรก แล้วท่านชอ

บอะไรเป็นพิเศษบ้างคะ… 

    ผอก: เวลาพักผมก็พักเลยนะ หมายถึงทำสิ่งที่ตัวเองชอบ 

และมีความสุขเช่นดูหนังฟังเพลงและอ่านหนังสือโดยเฉพาะ 

หนังสือจะอ่านตลอด ผมซื้อหนังสะสมไว้มากส่วนใหญ่เป็นหนังสือ 

ธรรมะ หนังสือแนวพัฒนาชีวิตถ้ามีเวลาว่างก็จะออกกำลังกาย 

ด้วยการวิ่ง เล่นแบดมินตัน ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวันวันหยุด 

เสาร์ อาทิตย์

 เป็นอย่างไรบ้างคะกับมุมหนึ่งของแพทย์นักบริหารหรือ 

“คุณหมอหมาน” ผู้มีความมุ่งมั่นที่ชาวบ้านรักและศรัทธา เป็นความ 

โชคดีของชาวอำเภอคำม่วง - อำเภอสามชัย และเขตรอยต่อ 

เพราะมีคุณหมอที่อุทิศตนเพื่อพวกเราชาวชุมชน สมกับค่านิยม 

โรงพยาบาลข้อหนึ่งที่บอกว่า “เคียงคู่ชุมชน” สวัสดีความสุข 

ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้อำนวยการของพวกเรามีความสุข

“เป็นสุขที่อิ่มอุ่นบนคุณค่าของความดีงามบนโลกใบนี้…”
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เปิดม่านสุขภาพ

 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน  ผมดีเจ (เอ) วัชภูมิ ทองใบ 

นักโภชนาการ จะพาท่าน เปิดม่านสุขภาพกันด้วยเรื่องปากท้อง 

กันนะครับ เพราะอาหารสัมพันธ์กับร่างกายและชีวิต ซึ่งเป็น 

หน้าที่ที่ผมต้องดูแลส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ผู้ป่วยได้รับ 

สิ่งดีดีจากโรงพยาบาลคำม่วง ทั้งที่นอนรักษาและพร้อมกลับสู่

ชมชน

 ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลคำม่วงจะได้รับ 

อาหารที่สะอาด อร่อย ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ที่สำคัญ 

ถูกกับโรคในทุกๆ  วัน  ก่อนการส่งมอบ ผู้ป่วยญาติ จะได้รับความรู้   

ประโยชน์คุณค่าอาหารและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเราบริการ 

ด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น แถมยังอิ่มอร่อย 

อย่างมีมาตรฐาน  

 จากภาวะโลกปัจจุบันที่

เป็นอยู่รอบตัวเราเต็มไปด้วยความ 

รีบเร่งทำทุกอย่าง แข่งกับเวลา 

ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง 

บอ่ยครัง้ เกดิความกดดนักลายเปน็  

ภาวะเครียด ผมจะแนะนำความรู้ 

เกี่ยวกับ  “อาหารคลายเครียดเพื่อ 

ตัวคุณและคนที่คุณรักนะครับ”

 เมื่อความเครียดคุกคามร่างกาย 

ของเราก็จะมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับ 

ความเครียดที่เกิดขึ้น การปรับตัวนี้จะมีผลต่อ 

ต่อมหมวกไตมากที่สุด เนื่องจากต่อมหมวกไตนี้มีภาระในการสร้าง 

ฮอร์โมนต่างๆ ออกมา เพื่อให้ร่างกายตอบสนองต่อเหตุการณ์ 

ต่างๆ ที่บีบบังคับในขณะนั้น เพราะในภาวะที่เครียดนานๆ  

จะมีการใช้ปริมาณวิตามินและสารอาหารบางตัวเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ 

ในการสร้างฮอร์โมน พร้อมๆ กันนั้นฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต 

นีย้งัทำใหร้า่งกายขบัสารอาหารบางตวัเพิม่ขึน้ในปสัสาวะ ทำให้ 

เกิดภาวะวิตามินและสารอาหารบกพร่อง ได้แก่ วิตามินบีรวม 

บี1 บี2 บี3 บี4 บี5 บี6 วิตามินซี แร่ธาตุโพแทสเซียม 

แมกนีเซียม และสังกะสี ทำให้ร่างกายต้องการใช้วิตามินเหล่านี ้

เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิตามินบ ี

คอมเพล็ก ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงต่อการ 

คลายเครียด เพราะหากร่างกาย 

ขาดวิตามินตัวนี้จะทำ 

ให้หงุดหงิดง่าย 

อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ซึมเศร้า ปวดศีรษะ ท้องผูกและท้องอืด 

ซึ่งจะทำให้เกิดความเครียดอีกทอดหนึ่ง

 ฉะนั้นในช่วงที่รู้สึกว่าถูกภาวะความเครียดกดดัน 

มากกว่าปกติก็จำเป็นต้องมีการเสริมอาหารที่มีส่วนประกอบ 

ของวิตามินเหล่านี้ วิตามินบี พบมากใน ผัก ผลไม้ ธัญพืช ถั่ว 

และเนื้อสัตว์ที่ปราศจากไขมัน วิตามินซี 

พบมากใน ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว พริก 

บล็อกโคลี มะเขือเทศ กะหล่ำปลี 

ผักใบเขียว เป็นต้น 

สำหรับการบรรเทาอาการเครียด 

สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การ 

ออกกำลังกาย การทำสมาธิหรือ 

การบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหย 

ร่วมกับการนวดเพื่อผ่อนคลาย 

เหนือสิ่งอื่นใดคือต้องพยายามหมั่น 

ฝึกใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ หัวเราะให้กับ 

ชีวิตวันละนิดก็ยังดี  เพราะเสียงหัวเราะ

นับเป็นยารักษา  โรคเครียดชั้นดี !!

You are what you eat

คุณกินอะไรเข้าไป คุณก็เป็นอย่างนั้น

ฉบับหน้าเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง 

“กินอย่างไรให้ห่างไกลโรคในวัยทอง”

            อย่าลืม!    ติดตามกันนะครับ 

                     สวัสดี...ความสุขครับ
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 พยาบาลที่มีคุณธรรม... ย่อมแสดงพฤติกรรม บริการ 

ในทางที่ดีงามและถูกต้อง 

 การมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีว่า...การให้บริการผู้อื่นหรือ 

การทำให้ผู้อื่นชื่นชอบ และประทับใจได้นั้น 

 เป็นการสร้างบุญกุศล เป็นการสร้างโอกาสให้กับ 

ตัวเอง 

 และเป็นการแสดงความสามารถ ที่น่าสรรเสริญ 

ในการกระทำกรรมดี ที่หลายคนไม่มีโอกาสจะทำ…. 

 

 พยาบาลเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนตั้ งแต่อยู่ ใน 

ครรภ์มารดา จนถึงเชิงตะกอน พยาบาลที่ดีและเก่งจะ 

เป็นกำลังสำคัญ ธรรมชาติของมนุษย์ยามที่เจ็บป่วยหรือ 

มีความทุกข์ ทรมานหัวใจจะเปิด เมื่อได้รับการเยียวยา 

ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ จะเกิดการสัมผัสทางใจ 

อย่างลึก พยาบาลที่ดีและเก่งมีลักษณะ 3 H คือ Heart 

Head Hand คือ มีหัวใจที่มีเมตตา กรุณา มีสมองที่ 

เรียนรู้ได้ และมีมือที่ลงมือทำได้ 

 ดังนั้น กองทัพพยาบาลที่หัวใจของความเป็นมนุษย์ 

เปรียบประดุจกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งใช้การเยียวยา 

เป็นอาวุธที่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไปสู่ความดีงามได้  

 ...กองทัพพยาบาลที่มีหัวใจของควมเป็นมนุษย์  

เปรียบประดุจกองทัพธรรมที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งใช้การเยียวยาเป็น 

อาวุธที่สามารถเปลี่ยนแปลงมนุษย์ไปสู่ความดีงามได้…..

คลื่นหัวใจบริการ
ประวีณา ปรีดี

 องค์กรพยาบาลตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบ 

อันยิ่งใหญ่ ด้านการสร้างสุขภาวะความเชื่อมั่นในการดูแล 

รักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ  

พิทักษ์สิทธิ์และรักษาความลับของผู้มาใช้บริการ ขอบคุณ 

โอกาสที่ทำให้พวกเราได้สร้างบุญกุศล บนความภาคภูมิใจ 

ในสายธารน้ำใจแห่งวิชาชีพอันมีเกียรตินี้ 

… นางฟ้าสีขาว…
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สถานี...ยา

ใกล้หมอยา    
 

 สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน พบกันครั้งแรกเรามา 

รู้จักกับเภสัชกรโรงพยาบาล (หมอยา) กันนะคะ ว่ามีบทบาท 

หน้าที่สำคัญอย่างไรต่อสุขภาพของประชาชน

 บทบาทหน้าที่ของเภสัชกร มีความหลากหลาย  

แต่ทุกบทบาทหน้าที่จะเกี่ยวข้องกับยา อาหาร  และผลิตภัณฑ์ 

สุขภาพ เภสัชกรจะต้องมีการประสานงานและทำงานอย่าง 

ใกล้ชิด ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อจะให้บรรลุ 

ตามความต้องการของสังคมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ของประชาชน ตั้งแต่การคัดเลือกรายการยาที่จำเป็นและ 

มีคุณภาพ เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย เก็บรักษา 

กระจาย ตรวจสอบ ส่งมอบ ยาและเวชภัณฑ์ ควบคู่ไปกับ 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์ และการ

ทำงานเป็นทีมในการดูแลผู้ป่วย โดยติดตามดูแล ป้องกัน 

ค้นหาปัญหาด้านยา พร้อมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การรักษาด้วยยา ให้แก่ผู้รับบริการทั้งในโรงพยาบาล ชุมชน 

และที่บ้าน รวมถึงงานด้านสมุนไพร และงานสุขภาพเชิงรุก 

เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยจากการใช้ยา บรรลุผล 

การรักษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และงาน 

วิชาการ ได้แก่ สอนฝึกอบรมด้านเภสัชศาสตร์ 

ในระดับต่างๆ แก่นักศึกษาในสถาบันสมทบ 

ในการเรียนการสอนด้านเภสัชศาสตร์  

รวมถึงการร่วมเป็นสถาบัน 

ฝึกอบรมในการเป็น 

ผู้มีความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

และการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนางาน 

ด้านเภสัชกรรมต่อไป

เภสัชกร มีรากศัพท์ตรงกับคำว่า PHARMACY

o P = Punctual คือ ตรงต่อเวลา 

o H = Honest คือ ซื่อสัตย์ 

o A = Assiduous  คือ  เพียรพยายาม ความขยัน 

o R = Righteous  คือ ความถูกต้องชอบธรรม 

o M = Mindful  คือ เอาใจใส่ 

o A = Active  คือ คล่องแคล่ว 

o C = Careful  คือ รอบคอบ 

o I = Intelligent  คือ มีไหวพริบ 

o S = Sacrifice คือ เสียสละ 

o T = Trustful  คือ ไว้ ใจได้ 

  ฝา่ยเภสชักรรมชมุชนโรงพยาบาลคำมว่ง ใหบ้รกิาร 

ด้านยาแก่ประชาชนและหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทุกวัน  

เราตั้งใจจะทำหน้าที่ของเราให้ได้ดังพันธกิจของเราที่ว่า 

“บริหารจัดการด้านยา  และให้บริการอย่างมีมาตรฐาน 

ด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย รวดเร็ว  สร้างความพึงพอใจ 

แก่ผู้ใช้บริการ   และเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคด้าน 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน”

 รู้จักหมอยา อย่างคร่าวๆ แล้ว หมอยาจะนำพา 

เรื่องเล่าที่จะทำให้ท่านได้ใกล้ชิดและเข้าใจการใช้ยาที่ 

ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตของทุกท่านค่ะ

ภญ.ศรีสุดา ลามุล
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สุขภาพดีด้วยภาคีเครือข่าย

 สวัสดีความสุขค่ะ ท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้กลุ่มงานเวชปฏิบัติ 

ครอบครัวและชุมชนนำทีมโดย คุณประทุมมาศ ไชยสุนทร พยาบาลวิชาชีพ 

ชำนาญการ ซึ่งวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ ที่จะนำมาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบถึงงาน 

ชุมชนในการดูแลสุขภาพโดยรวมนี้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นเฉพาะการรักษาใน 

โรงพยาบาลเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนนั้นเป็นของคนใน 

ชุมชนนั่นเองและด้วยเหตุนี้เองชุมชนจึงต้องเข้มแข็ง โดยเจ้าหน้าทีี่ 

สาธารณสุขมีบทบาทในการส่งเสริมป้องกันฟี้นฟูโดยการทำงานเป็นเครือข่าย  

สอดคล้องกับค่านิยมในข้อที่บอกว่า “เคียงคู่ชุมชน” กลุ่มงานเวชฯ เองก็เป็นอีก 

ส่วนหนึ่งที่ได้รับผิดชอบกับการสร้างเครือข่ายในชุมชนให้เข้มแข็ง มีการจัด 

ตั้งกลุ่ม อสม., สุขศาลา, นักจัดการสุขภาพชุมชน ฯลฯ

นักสืบสุขภาพชุมชน

 ภารกจิทีส่ำคญั คอื การคน้หาความเสีย่ง 

คนด้อยโอกาส  หรือเข้าถึงบริการลำบาก  

สร้างเครือข่ายในชุมชนให้ชุมชนสามารถ 

พึ่งพาตัวเองได้  สร้างภาคีเครือข่าย  

เริ่มต้นจากการประชุมเครือข่าย

เตรียมความพร้อม  เพื่อความมั่นใจ

เครือข่ายเราเข้มแข็ง  ทุกคนมีรอยยิ้มพิมใจ

สวัสดี…ความสุข ภาคีเครือข่าย

มั่นใจ 100% พร้อมแล้วตรวจสุขภาพกันเลยภาคีเข้มแข็ง

   การที่ชาวบ้านได้ ร่วมคิด ร่วมทำ ก่อให้เกิดการพัฒนา 

ที่ เชื่ อมโยงต่อกันในชุมชนเกิดผลในการพัฒนาคน    

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่สอดคลอดกับบริบทของชุมชน  

คอยติดตามเราภารกิจชาวภาคีเครือข่ายจะนำผลการ 

ปฏิบัติงานแนวคิด แนวทางการปฏิบัติงานสุขภาพดีด้วยภาค ี

เครือข่าย มาบอกข่าวเล่าเรื่อง อย่าลืมติดตามกันนะคะ...

สวัสดีความสุขค่ะ

ณัฐริกาญ  พลเยี่ยม

ชุมชนเข้าใจความต้องการของชุมชน
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เรื่องเล่า เร้าพลัง

  ที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง 

ในโรงพยาบาลคำม่วงดินแดนแห่งวัฒนธรรมผู้ไท กับเรื่องราว 

ที่ฟังแล้วหัวใจคุณจะอิ่มอุ่น ยิ้ม…

 ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

และกระแสวัตถุนิยม ที่ไหลผ่านเข้ามาทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ 

อำเภอเล็กๆ ทุรกันดานอย่าง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 บุญรัตน์ ศิลาพจน์ หรือ สิ่ว คือผู้ชายตัวเล็ก  

หัวใจแกร่ง ..เขาเป็นเพียงพนักงานซักฟอก คนหนึ่ง…งาน 

ของเขาอยู่กับผ้าที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคและสิ่งต่างๆ ทำงานอยู่ 

ที่ตึกข้างล่างดูเหมือนจะมีความสำคัญยิ่งใหญ่ 

 น๊อตตัวเล็กๆ ที่เป็นเพียงส่วนประกอบชิ้นหนึ่งที่ทำ 

ให้เครื่องจักรขับเคลื่อนได้  แต่ก็ขาดน๊อตหรือส่วนประกอบชิ้นนี ้

ไม่ได้เลย  ความจริงแล้วคุณค่า 

ความเป็นมนุษย์ไม่ได้วัดที่การเป็น 

แพทย์ พยาบาล เภสัชกร หรือ 

อาชีพใดๆ ไม่ได้วัดเทียบค่าราคา 

เหมือนวัตถุสิ่งของ และที่สำคัญ 

ผู้ชายตัวเล็กคนนี้ได้พิสูจน์ให้ทุกคน 

ประจักษ์ว่า คุณค่าของการทำดีไม่ถูก 

กิเลส ความโลภครอบงำ  มีความ 

ซื่อสัตย์  มองเห็นและรับรู้ความทุกข ์

ของเพื่อนมนุษย์คือการสร้างคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ภายในใจตนเอง  

มีหลายครั้งที่ผู้ป่วยมานอนพักในโรงพยาบาลมักลืมเงิน  หรือ 

สิ่งของมีค่าไว้ ในชุดเสื้อผ้าผู้ป่วย  นี่เป็นเพียงเหตุการณ์เดียวใน 

หลายเหตุการณ์ที่อยากแลกเปลี่ยนให้รับรู้ ในบางมุม  วันนั้นก ็

เหมือนกับทุกวันที่เขาปฏิบัติงาน  ขณะกำลังคัดแยกผ้าที่ปนเปื้อน 

เขาพบว่าเสื้อผ้าชุดเขียวตัวนี้  ในกระเป๋ามีอะไรอยู่ข้างในจึงเปิด 

ออกดูพบว่าเป็นเงิน 24,200 บาท 25 สตางค์ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที ่

เขาพบเงินและสิ่งของมีค่าที่ติดมากับเสื้อผ้าผู้ป่วย  และทุกครั้ง 

ที่ผ่านมาเขาก็จะนำไปคืน  แต่นี่เป็นเงินจำนวนมาก  แต่ถึงแม้ 

เงนิจะมากแคไ่หนก็ไมไ่ดท้ำใหเ้ขาลังเล  เพราะจติวญิญาณของเขา 

บอกเขาว่าเงินนี้ไม่ใช่ของเขา แต่เป็นเงินของครอบครัวผู้ซึ่ง 

กำลังเจ็บป่วยทุกข์ทรมาน เขาเดินขึ้นตึกสอบถามว่าเป็นชุดเสื้อ

ผ้าตึกรอคลอด  “คุณแม่คนไหนครับที่มีเงินติดกระเป๋าเสื้อผ้า 

ลงไปซักครับ” เมื่อมีผู้แสดงตนตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของเงินจริง 

เขามอบเงินจำนวน 24,200 บาท 25 สตางค์ คืนให้เจ้าของ 

ด้วยความอิ่มอกอิ่มใจและภาคภูมิใจ  

หากชีวิตคือกาลเวลาที่คุ้มครองชีวิต 

ของและคน  ชีวิตจึงไม่เท่าเทียมกัน 

ซึ่งมิใช่ในแง่ของความสั้น ยาว แตกต่าง 

เท่าเทียม หากแต่ หมายถึง คุณค่า 

ของการทำดี ไม่เบียดเบียนใคร อัน 

ทำให้กาลเวลาแห่งชีวิตของคนเรา 

แตกต่างกัน

ความสุข...จากการให้

ประวีณา  ปรีดี

เรื่อง

 หวังว่าเรื่องราวเล็กๆ ของสิ่วจะทำให้หัวใจ 

ของคุณอบอุ่น และเริ่มต้นทำให้กาลเวลาแห่งชีวิต 

มีคุณค่าสมกับที่ได้เกิดมามีชีวิต…
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คณะที่ปรึกษา

บุญเรือง ถาวรสวัสดิ์

นายแพทย์สมานมิตร  อัฐนาค

บรรณาธิการ

ฌานิญมนธ์  นาลาบ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ภญ.วนิดา  ใจหมั่น

วัชภูมิ  ทองใบ

กองบรรณาธิการ

ประวีณา  ปรีดี

ภญ. วนิดา ใจหมั่น

อุไรวรรณ  ปรีถวิล                                          

ณัฐริกาญ  พลเยี่ยม

วัชภูมิ  ทองใบ

น้ำฝน  พินสา

ฝ่ายภาพ

วิชัย  ผิวเงิน    

ราชัน วงศ์จรัส

พิสูจน์อักษร

ประวีณา   ปรีดี

โรงพยาบาลคำม่วง  92 หมู่ 10  ตำบลทุ่งคลอง

อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  46180

โทรศัพท์ 0-4387-9059, 0-4387-9131

โทรสาร  0-4387-9131 ต่อ 103

www.KMH.go.th

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน 2553 

วารสารโรงพยาบาลคำม่วง

สวัสดี...ความสุข

 เป็นวารสารฉบับแรกของโรงพยาบาลคำม่วง ถือเป็น 

การเปิดตัว ของคนทำงานด้านสุขภาพที่ได้รับโอกาสนำสีสัน 

บนตัวอักษรมาเป็นสื่อให้ผู้อ่านได้รู้จักทักทายสัมผัสความสุข 

อีกมุมหนึ่งความสุข...เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา และสิ่งที่คู่กันของสุข 

คือ ทุกข์ เป็นความจริงของชีวิตที่ใครๆ ไม่อาจปฏิเสธได้แม้ว่า 

สิ่งที่ผ่านเข้ามาทักทาย เราบางแง่มุมอาจเหมือนหรือต่างกัน  

หากเราเข้าใจยอมรับแล้วหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับสมดุลธรรมชาติ 

ด้วยการใช้ประสบการณ์บนความไม่ประมาท ก็จะตอบคำถาม 

ที่เข้ามาในชีวิตเราได้อย่างลงตัว…ชีวิตจะง่ายถ้าตั้งโจทย์ไม่ยาก… 

เพราะเส้นบางๆ ระหว่างสุขกับทุกข์อยู่แค่  วิธีคิด จะคิดให้เรา 

เจ็บหรือคิดให้เรารอด… 

 ในเล่มนี้เราจะพาท่านเดินทางไปตามสถานีต่างๆ กับ 

เนื้อหาสุขภาพในแต่ละคอลัมน์ มีสิ่งน่าสนใจ รอท่านอยู่เป็นการ 

เดินทางที่เป็นอิสระ อบอุ่น อิ่มใจไปกับการเป็น ผู้ ให้…

..สำหรับการเดินทางที่พอเพียง คุณจะทักทาย 

ความสุขได้ไม่ยากนัก… อาจพบความสุข  

ณ จุดที่ยืนอยู่ 

ขอให้มีความสุขในทุกหัวใจ                                                                                                              

ฌานิญมนธ์  

“ความสุขอบอุ่นใจของท่าน... คือหัวใจบริการของเรา” ชานชาลา...ความสุข

                                              

   เป็นนาย กายเป็นบ่าว 

มีความหมายว่าจิตใจคนเราเป็น 

ประธานคอยบงการชีวิตในการ 

คิดและการทำ..ดังนั้นเราควร 

เอาใจใส่จิตบ้าง อย่าให้จิตถูก 

ทำลาย โดยเจ้าของจิตละเลย

ไม่มีการตกแต่ง  ปรับปรุงจิต 

ให้มีความสดชื่นแจ่มใส  จนทำให้ 

เกิดอาการกัดกร่อนจิตกังวลอ่อนล้า 

ในที่สุด ก็ส่งผลให้ร่างกายหมดแรง 

เกิดการเจ็บป่วยนั่นเอง

    โรงพยาบาลคำม่วง ทุกๆ เช้า 

ประมาณเวลา 09.00-09.10 น. 

แพทย์เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการ 

ทุกหน่วย (ยกเว้นในหน่วยที่มีการ 

บริการฉุกเฉิน เร่งด่วน ) ร่วมกัน 

ทำกิจกรรมโครงการจริยธรรม 

นำองค์มีชีวิตของชมรมจริยธรรม 

คือ กิจกรรมการล้างใจและการ 

ปรุงจิตโดยผ่านทางเสียงตามสาย 

ของโรงพยาบาล  มี 3 ขั้น 

 1. การล้างจิต คิดดี  

ทบทวนข้อบกพร่อง ฝึกสมาธิ 

ภาวนาสวดมนต์  แผ่เมตตา

 2. ฝึกจิตให้อภัยคนอื่น

ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการคิดบวก

เหนื่อยนักก็…หยุดพักมาแต่งจิต…กันดีไหม?

กฤษณา แผ้วนพสุข

 3. ส่งความสุขถึงคนอื่น เป็นผู้ ให้ความดี 

สุขใจที่ได้เป็นคนให้ และจากกิจกรรมดังกล่าวได้รับ 

การตอบรับจากผู้มาใช้บริการ ญาติรวมทั้งเจ้าหน้าที่ 

ในโรงพยาบาลเป็นอย่างดีสร้างความพึงพอใจ   

ประทับใจและเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่าง 

กลมกลืน หลายๆ คน นำกลับไปปฏิบัติต่อที่บ้านเพื่อ 

สร้างกำลังใจและผ่อนคลาย… 

 ขอบพระคุณนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วงและทีมงานชมรม 

จริยธรรม ที่ให้ โอกาสเสริมคุณค่าการดูแลร่างกาย 

และจิตใจของผู้ ให้ และผู้ ใช้บริการที่มองเห็น...

เป็นรูปธรรม 

…เรามาล้างใจ แล้วสร้างภูมิคุ้มกัน  

ให้เป็นใจที่แข็งแรงกันนะคะ…!!    

จิต

2 15



โรงพยาบาลคำม่วง

ปลอดบุหรี่ 100%  

ไม่เชื่อไปดู...เขามีเพรชฆาต

กำจัดบุหรี่...ด้วย

ว๊าว.ว.ว!! ทีมฟุตซอล รพ. คำม่วง เหรอเนี่ย! 

มองแล้วเจ็บตาจังเลย….ก็แหม! หล่อเตะตา 

ซะขนาดน๊าน...น จื๋ย…!! 

ลีดด์สีฟ้า สีชมพูปีนี้สวยๆ หล่อๆ แบบสื่อไม่เคยแคร์..!!

แหม!!..ป้าๆ แอ๊บหน้าเด็กกว่าหนูๆ ซะอีก... 

รู้ว่าต่างวัยแต่หัวใจเดียวกัน..น

รู้สึกว่าท่าน ผอก.จะชอบเป็นพิเศษ แต่งซะน่ารัก(?)เชียว 
Staff ขา...เกมส์อะไรคะเนี่ย...!!  

ถึงเวลาไปกินนมนอน

ได้แล้วนะเด็กๆ...

หน้าตาจะได้ปิ๊งๆ....อิอิอิ

วันสงกรานต์ปีนี้ มีการมอบของขวัญให้ผู้มาใช้บริการ คุณแม่ๆ 

ในตึกหลังคลอดด้วย เอ๊ะ! ด้านหลัง ผอก. ไม่แน่ใจว่ากุมารทอง

หรืออะไรกันแน่ ? 

ว๊ายๆ กรี๊ด..ด..OD เจ๋ง!!..เท้าฉันอยู่ในผ้ามั๊ยเนี่ย? 

(อย่าให้หลุดโผ)
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