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ประจาเดือนมีนาคม
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560

นาโดยครู ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ดูงาน ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า

พัฒนาการทางด้านการเรี ยนรู ้ของ
เด็กที่จะได้มีการศึกษาเรี ยนรู ้นอก
สถานที่ และสามารถพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา ได้มีการศึกษา
เรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงได้รู้จกั ชนิดของสัตว์แต่
ละชนิดว่ามีการใช้ชีวิตอย่างไร
ต่อไป และสหกรณ์โคนมอาเภอ
แม่ลาว เด็กได้ทราบเกี่ยวกับ
กระบวนการ วิธีการผลิตนม

ประเด็นที่น่าสนใจเป็ นพิเศษ:

 เน้นสิ่ งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่
 เน้นสิ่ งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่
 เน้นสิ่ งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่
 เน้นสิ่ งที่คุณสนใจอย่างสั้นๆ ที่นี่

อาเภอแม่ลาว

อบต.ป่ าก่อดา ได้มีการจัด
โครงการส่งเสริ มศักยภาพเด็ก ได้
พาเด็กไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอาเภอ
แม่ลาว เพื่อเป็ นการส่งเสริ มด้าน

อาหารเพื่ อสุ ข ภาพ
หมายถึงอาหารที่เมื่อ
รับเข้าไปแล้วน้้าหนักจะต้องอยู่ในเกณฑ์
ปรกติ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง โดยการเพิ่ม
อาหารผักและผลไม้ ลดเกลือ ลดน้้าตาล
ลดไขมัน
อาหารสุ ข ภาพ
องค์การอนามัยโรคได้
นิยามเรื่องอาหารสุขภาพว่า การ
รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ
ร่วมกับการไม่ออกก้าลังกายจะเป็นบ่อ
เกิดโรคเรื้อรัง องค์การอนามัยโลกได้
แนะน้าอาหารสุขภาพดังนี้
 รับประทานอาหารที่สมดุลและมี
น้้าหนักที่ปรกติ
ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมัน
อิ่มตัว Saturated fat,Transfatty acid
 ให้รับประทานอาหารพวกผัก
ผลไม้ ธัญพืขเพิ่มมากขึ้น
ลดอาหารที่มีน้าตาล



ลดอาหารเค็ม
ส้าหรับ National Health Service
(NHS)ของประเทศอังกฤษได้นิยาม
อาหารสุขภาพไว้ว่า มีสองปัจจัยที่ต้อง
ค้านึงถึงได้แก่

ภายในฉบับนี:้



รับประทานอาหารที่ให้พลังงาน
สมดุลกับพลังงานที่ใช้
 รับประทานอาหารที่มีความ
หลากหลาย
NHSจึงได้ก้าหนดแนวทางอาหารสุขภาพ
ไว้ดังนี้
 ทุกท่านต้องรู้จักจานอาหาร
สุขภาพซึ่งมีอาหารทั้งหมด 5 หมู่
 ในจานอาหารสุขภาพจะบอกเรา
ว่าควรจะรับประทานอาหารให้มีสัดส่วน
อย่างไร
ส้าหรับสมาคมโรคหัวใจประเทศอเมริกา
ได้ก้าหนดอาหารสุขภาพไว้ดังนี้
1. รับประทานผักและผลไม้เพิ่มโดย
ตั้งเป้าให้รับผักและผลไม้วันละ 4-5ส่วน
ทุกวัน
2. ให้รับประทานธัญพืชเพิ่มEat
more whole-grain foods.เนื่องจาก
ผักและผลไม้มีไขมันต่่า ใยอาหารสูง
ได้แก่ Whole-grain foods include
whole-wheat bread, rye bread,
brown rice and whole-grain
cereal.
3. ให้ใช้น้่ามัน olive, canola,
corn or safflower oil ส่าหรับปรุง
อาหารและจ่ากัดจ่านวนที่ใช้

4.

รับประทานไก่ ปลา ถั่วมากกว่า
เนื้อแดง เนื่องจากไก่ที่ไม่มีหนัง ปลา ถั่ว
จะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าเนื้อแดง.
5. อ่านฉลากก่อนซื้อหรือ
รับประทานทุกครั้งเพื่อเลือกอาหารที่มี
คุณภาพ
หลักการง่ายๆที่จะท้าให้เราได้รับอาหาร
เพื่อสุขภาพ
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โครงการประเพณี ส รงนา้ พระธาตุม ณี น าถ

พระธาตุมณีนาถ วัดสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 ต.ป่ าก่อดา อ.

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 นาโดยท่านนายก
สุ ทศั น์ ศรี จนั ทร์ ผูน้ าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ
คณะศรัทธา ร่ วมงานทาบุญประเพณี สรงน้ า
พระธาตุมณี นาถ ณ วัดสันต้นม่วง ต.ป่ าก่อดา
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในช่วงเช้าพุทธศาสนิกชน
ได้ร่วมกันทาบุญตักบาตร และเวลา 09.09 น.
เริ่ มพิธีทาบุญสรงน้ าพระธาตุ เพื่อเป็ นสิ ริมงคล
ต่อผูม้ าร่ วมทาพิธี และเพื่อเป็ นการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนในท้องถิ่น ที่มี
การปฏิบตั ิมาเป็ นเวลาช้านาน แลเพื่อเป็ นการ
รักษาสิ่ งที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็ นการทาบุญเพื่อให้
กุศลบุญปกปั กคุม้ ครองให้มีแต่ส่ิ งที่ดีงามใน
ชีวิตต่อไป

แม่ลาว จ.เชียงราย

“งานบางอย่าง
ส้าเร็จได้ด้วยใจเย็นฉัน
ใด...
งานหลายชนิด
ก็ล้มเหลวได้ด้วย

มะเขื อ พวง : จิ๋ ว แต่ แ จ๋ ว
คนไทยเรารู้จักและกิน
มะเขือพวงมานานแล้ว มะเขือพวง
ทาให้กลิ่นรสของเครื่องจิ้มต่างๆ มี
ความพิเศษออกไปจากปกติ เรากิน
ผลอ่อนมะเขือพวงโดยนาไปโขลกกับ
น้าพริก ปลาร้าทรงเครื่อง หากใช้
เป็นผักจิ้มนิยมทาให้สุกโดยการเผา
ปิ้ง หรือย่าง พอให้ผิวกรอบหรือไหม้
บางส่วน จะทาให้รสชาติดีขึ้น และ
ผลนิ่มกว่าเมื่อยังดิบ หรืออาจนาไป
ลวกหรือต้มให้สุกก็ได้ นอกจากนี้ ใช้

มะเขือพวงใส่แกงเขียวหวาน แกงป่า
แกงคั่วปลาไหล แกงอ่อมปลาดุก ซุป
อีสานและแกงเผ็ดอื่นๆ

อาหาร ช่วยป้องกันความเสื่อมและแก่
ก่อนวัย ช่วยควบคุมระดับน้า้ ตาลใน
โรคเบาหวาน

สรรพคุณทางยา
สมุนไพร ช่วยเจริญอาหาร ย่อย
อาหาร ช่วยระบบขับถ่าย บ้ารุงธาตุ
ขับเสมหะ แก้ไอ ช่วยให้โลหิต
หมุนเวียนดี แก้ฟกช้้า ไอเป็นเลือด ฝี
บวมมีหนอง ช่วยเสริมสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของล้าไส้เพื่อตอบสนองต่อ
สารพิษที่เข้ามายังระบบทางเดิน

** สมุนไพรใกล้ตัว มุ่งเสนอ
สรรพคุณทางยา การนาไปใช้ควร
พิจารณาอย่างรอบด้าน **

สวดมนต์ บาบั ด ป้ อ งกั น อาการก้ า วร้ า ว
ปัจจุบนั โลกมันร้อน คนก็เลยร้อนตาม อย่างคลิปเดือด
ในโซเชียลฯ หลาย ๆ คลิปที่มีการทะเลาะวิวาทอย่าง
แพร่ หลาย มีปากมีเสียงกันจากเรื่ องเล็ก ๆ น้อยๆ ก็หลาย
ราย นาไปสู่การทาร้ายร่ างกายจนเป็ นผลเสียใหญ่หลวง
อย่างกรณี ที่กาลังเป็ นกระแสอยูต่ อนนี้ กับวลีเด็ดที่รู้ ๆ
กันอยู่ ก็เป็ นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างซึ่งเป็ นผลมาจากอารมณ์
หรื อสภาวะความผิดปกติทางด้านจิตใจก่อให้เกิดความ
รุ นแรงในที่สุด

สมอง โดยการผลิตสารเคมี สารไฟฟ้ า สารสื่อประสาท
และโปรตีนบางตัว ช่วยปรับสมดุลให้กบั ร่ างกาย
หลักการทางานคือเมื่อคลื่นเสียงเข้าไปในส่วนของสมอง
กรองสัญญาณที่เรี ยกว่า “ทาลามัส” ช่วยสร้างสารสื่อ
ประสาทกันไม่ให้สมองชัก กันไม่ให้คนก้าวร้าว กัน
ไม่ให้คนคิดโน่นคิดนี่ หรื อไม่ให้สมองวุ่นวายสับสน
ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจดี และระบบทางเดินอาหาร
ดีดว้ ย ซึ่งมีผลต่อการทางานของสมอง

วันนี้เรามีเทคนิคดี ๆ ที่ช่วยควบคุม
จิตใจมาฝากด้วยการ “สวดมนต์บาบัด” หลายคนอาจไม่
เคยรู้ว่าการสวดมนต์ช่วยบาบัดสภาวะจิตใจได้ เป็ นการ
บาบัดด้วยคลื่นเสียงแผ่วเบา ช่วยกระตุน้ การทางานของ

แนะนาให้สวดช้า ๆ เบา ๆ เป็ นจังหวะ
ที่เหมาะสม ซึ่งจะเข้าสู่สมองซีกขวา ช่วยเยียวยาจิตใจ
แต่ถา้ สวดเร็ วจะเข้าสมองซีกซ้ายที่ไม่ถึงกับเยียวยา แต่
จะได้เพียงสารปิ ติเท้านั้น แนะนาสวดรอบละ 12-15

การสวดมนต์ บาบัด เว้ นอาการก้ าวร้ าว
นาที ในคนปกติที่ตอ้ งการเสริ มสร้างสุขภาพ วันละ 1
รอบ แต่ถา้ ป่ วยแนะนาวันละ 2 รอบ

ฉบับที่ 3 ประจาปี 2560
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พิ ธี มอบวุฒิบั ต รบั ณฑิ ตน้ อ ย ประจาปี 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เดือน
มีนาคม พ.ศ.2560

และเป็ นประธานในการให้
โอวาทแก่เด็กที่จบการศึกษา

ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก อบต.
ป่ าก่อดา ได้มีการจัดงานพิธี
มอบวุฒิบตั รเด็กนักเรี ยน
ประจาปี 2559 ขึ้น โดยมี
ท่านนายกสุ ทศั น์ ศรี จนั ทร์
ได้เป็ นประธานในพิธีมอบ
วุฒิบตั รให้กบั เด็กนักเรี ยน

“สอนลูกให้จับปลา
ดีกว่าหาปลาให้ลูกกิน

โครงการอบรมเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพศั ก ยภาพกลุ่ม พั ฒ นาสตรี
ในวันที่ 19 มีนาคม
พ.ศ.2560 ทางส้านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่า
ก่อด้า ได้จัดอบรมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่
20 มีนาคม พ.ศ.2560 เข้า

ถวายบังคมพระศพในหลวง
รัชการที่ 9 และเข้าชม
นิทรรศการ เย็นศิรเพราะ
พระบริบาล ณ สนามหลวง
ในวันที่ 21 มีนาคม
พ.ศ.2560 ศึกษาดูงาน

เทศบาลต้าบลเจ้าพระยา
จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงาน
มูลนิธิชนบทแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดชัยนาท

หากไม่แล้ว
ต้องหาปลาให้ลูกกิน
ตลอดชาติ”

ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1
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โครงการส่ งเสริ มสนับ สนุ นการบริ หารจั ดการขยะอย่ างถูก วิ ธี
ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.
2560 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลป่าก่อด้า อ้าเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดท้า
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ณ
ลานสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต้าบลป่าก่อด้า ใน เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่ได้รู้วิธีในการ
บริหารจัดการขยะในครัวเรือน
อย่างถูกวิธี และสามารถน้าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันต่อไป

“เมื่อต้องการดึงดูดความสนใจของ
ผูอ้ ่าน ให้ใส่ ประโยคที่น่าสนใจ

หั วใจวายเฉี ย บพลัน ....สามารถป้ องกั นได้
ระยะหลังข่าวการจาก
ไปอย่างกะทันหันของเพื่อนของ
คนรู้จักที่อยู่รายรอบดูจะบ่อย
ขึ้น ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่า
เพราะสภาพแวดล้อมและวิถี
การใช้ชีวิตของมนุษย์คนเมือง
เปลี่ยนไปมากมาย อาหารการ
กินหนึ่ง การออกกาลังกายอีก

หนึ่งที่ถือว่าสาคัญมากๆ ไม่นับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อยู่บน
ความเสี่ยงมากมาย
ในความเป็นจริง เรา
สามารถออกจากกลุม่ เสี่ยงนี้ได้
แล้วใครกันที่จัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง?

้
ห่ว งวั ยรุ่นใชยาแก
้ปวดผิดประเภท
จากกรณีที่มีการเผยแพร่
เรื่องราวผ่านโลกโซเชียล เกี่ยวกับวัยรุ่นใช้
ยาแก้ปวด “ทรามาดอล” หรือที่กลุ่มวัยรุ่น
เรียกว่า “ยาเขียวเหลือง” เพราะเชื่อว่ากิน
แล้วจะรู้สึกเคลิ้มมีความสุขไม่เจ็บปวดทุกข์
ทรมาน โดยไม่รู้ถึงพิษภัยของการใช้ยาผิด
ประเภท ซึ่งล่าสุดผู้ป่วยรายนี้มีอาการทาง
สมองและไม่สามารถลุกเดินได้ หลังจากกิน
ยาชนิดนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว
ว่า “ทรามาดอล” (Tramadol) เป็นยาแก้
ปวด ในกลุ่มโอพิออยด์ ออกฤทธิ์เหมือน
มอร์ฟีน พบว่ามีการลักลอบขายยาชนิดนี้
ให้แก่เด็กวัยรุ่นเพื่อใช้ในทางที่ผิดทั้งการเสพ

หรื อข้อความอ้างอิงจากเรื่ องไว้ใน

1.เพศและอายุ จาก
สถิติเพศชายมีโอกาสเป็นโรค
หลอดเลือดหัวใจมากกว่าหญิง 3
-5 เท่า และมักเกิดได้
ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป
ส่วนเพศหญิงมักจะเกิด
ในวัยหมดประจ้าเดือน
คือ 50-55 ปีขึ้นไป

ส่ วนนี้”

ที่ ม า : เว็ บ ไซต์ กระทรวงสาธารณสุ ข

แบบยาเดี่ยวและผสมกับเครื่องดื่มชูก้าลัง
น้้าอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
แม้กระทั่งผสมกับน้้าใบกระท่อม และยาต่างๆ
เช่น ยานอนหลับ ยาแก้ไอ ยาแก้แพ้อากาศ
หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สี่คูณร้อย”
จากข้อมูลของสถาบันบ้าบัดรักษา
และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
(สบยช.) กรมการแพทย์พบว่ามีผู้ป่วยที่ติด
ยาทรามาดอล ปี 2557 มีจ้านวน 5 ราย ปี
2558 มีจ้านวน 9 ราย และปี 2559
เพิ่มขึ้นเป็น 46 ราย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ติด
ยาชนิดสี่คูณร้อยปี 2557 มีจ้านวน 50 ราย
ปี 2558 มีจ้านวน 80 ราย และปี 2559 มี
จ้านวน 114 ราย จะเห็นได้ว่าสถิติผู้เข้ารับ
การบ้าบัดรักษาจากทั้ง 2 กรณีมีอัตราเพิ่มขึ้น
ทุกปี

ส้าหรับยาทรามาดอลในทาง
การแพทย์ใช้รักษาอาการปวดในระดับรุนแรง
ปานกลางถึงรุนแรงมาก มีขนาด 50 มิลลิกรัม
และ 100 มิลลิกรัม ซึ่งขนาดที่ร่างกาย
สามารถรับได้ในปริมาณสูงสุดไม่เกิน 400
มิลลิกรัมต่อวัน และมีผลข้างเคียง เช่น
อาเจียน มือสั่น ใจสั่น มึนงง ง่วงซึม ประสาท
หลอน เป็นต้น หากได้รับยาในปริมาณสูง
ตั้งแต่ 500 มิลลิกรัม (10 เม็ด) ขึ้นไป จะ
เกิดอาการรุนแรง เช่น ชัก ไข้สูง ภาวะ
กล้ามเนื้อลายสลาย ภาวะลิ่มเลือดกระจายใน
หลอดเลือด
ไตวาย
เฉียบพลัน
และอาจ
เสียชีวิตได้

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติม
ว่า ยาทรามาดอลสามารถท้าให้เสพติดได้ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ เนื่องจากยามีฤทธิ์เช่นเดียวกับ
สารเสพติดประเภทฝิ่น เฮโรอีน หากน้าไปใช้ในทาง
ที่ผิดสามารถท้าให้ติดได้ และเมื่อใช้ในระยะยาวจะมี
ผลสะสมต่อสมองท้าให้สมองเสื่อมและร่างกายทรุด
โทรม ควรใช้ยานี้อย่างระมัดระวังตามแพทย์สั่ง
ผู้ปกครอง ควรหมั่นสังเกตบุตรหลาน
ทั้งนี้ หากไม่สามารถหยุดยาได้เอง
สามารถปรึกษาสายด่วนยาเสพติด 1165 หรือ
ขอรับค้าปรึกษาและบ้าบัดรักษาได้ที่สถาบัน
บ้าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรม
ราชชนนี กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลธัญญา
รักษ์ในภูมิภาค 6 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุดรธานี สงขลาและปัตตานี

