
 

วนัท่ี 7 มีนาคม พ.ศ.2560  

 น าโดยครูศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

อบต.ป่าก่อด า ไดมี้การจดั

โครงการส่งเสริมศกัยภาพเด็ก ได้

พาเด็กไปทศันศึกษานอกสถานท่ี 

ณ สถานีเพาะเล้ียงสตัวป่์าอ าเภอ

แม่ลาว เพ่ือเป็นการส่งเสริมดา้น

พฒันาการทางดา้นการเรียนรู้ของ

เด็กท่ีจะไดมี้การศึกษาเรียนรู้นอก

สถานท่ี และสามารถพฒันาการ

ดา้นสติปัญญา ไดมี้การศึกษา

เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ เพ่ิมมากข้ึน 

รวมถึงไดรู้้จกัชนิดของสตัวแ์ต่

ละชนิดวา่มีการใชชี้วิตอยา่งไร

ต่อไป และสหกรณ์โคนมอ าเภอ

แม่ลาว เด็กไดท้ราบเก่ียวกบั

กระบวนการ วิธีการผลิตนม 

ประจ าเดือนมีนาคม 

ภายในฉบบันี:้ 

เร่ืองในฉบับ 2 

เร่ืองในฉบับ 2 

เร่ืองในฉบับ 2 

เร่ืองในฉบับ 3 

เร่ืองในฉบับ 4 

เร่ืองในฉบับ 5 

เร่ืองในฉบับ 6 

 

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า  

ประเดน็ที่น่าสนใจเป็นพเิศษ: 

 เนน้ส่ิงท่ีคุณสนใจอยา่งสั้นๆ ท่ีน่ี 

 เนน้ส่ิงท่ีคุณสนใจอยา่งสั้นๆ ท่ีน่ี 

 เนน้ส่ิงท่ีคุณสนใจอยา่งสั้นๆ ท่ีน่ี 

 เนน้ส่ิงท่ีคุณสนใจอยา่งสั้นๆ ท่ีน่ี 

ประจ าเดือน มนีาคม พ.ศ.2560 ฉบบัที่ 3 ประจ าปี 2560 

ดูงาน ณ สถานีเพาะเล้ียงสตัวป่์า

อ  าเภอแม่ลาว 

อาหารเพ่ือสุขภาพ  
 หมายถึงอาหารที่เมื่อ
รับเข้าไปแล้วน้้าหนักจะต้องอยู่ในเกณฑ์
ปรกติ ไม่เป็นโรคเร้ือรัง โดยการเพ่ิม
อาหารผักและผลไม้ ลดเกลือ ลดน้้าตาล 
ลดไขมัน 
อาหารสุขภาพ  

 องค์การอนามัยโรคได้
นิยามเร่ืองอาหารสุขภาพว่า การ
รับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ 
ร่วมกับการไม่ออกก้าลังกายจะเป็นบ่อ
เกิดโรคเร้ือรัง องค์การอนามัยโลกได้
แนะน้าอาหารสุขภาพดังน้ี 
 รับประทานอาหารที่สมดุลและมี
น้้าหนักที่ปรกติ 
ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมัน
อิ่มตัว Saturated fat,Transfatty acid 
 ให้รับประทานอาหารพวกผัก 
ผลไม้ ธัญพืขเพ่ิมมากขึ้น 
ลดอาหารที่มีน้้าตาล 

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

 รับประทานอาหารที่ให้พลังงาน
สมดุลกับพลังงานที่ใช้ 
 รับประทานอาหารที่มีความ
หลากหลาย 
NHSจึงได้ก้าหนดแนวทางอาหารสุขภาพ
ไว้ดังน้ี 
 ทุกท่านต้องรู้จักจานอาหาร
สุขภาพซ่ึงมีอาหารทั้งหมด 5 หมู่ 
 ในจานอาหารสุขภาพจะบอกเรา
ว่าควรจะรับประทานอาหารให้มีสัดส่วน
อย่างไร 
ส้าหรับสมาคมโรคหัวใจประเทศอเมริกา
ได้ก้าหนดอาหารสุขภาพไว้ดังน้ี 
1. รับประทานผักและผลไม้เพ่ิมโดย
ตั้งเป้าให้รับผักและผลไม้วันละ 4-5ส่วน
ทุกวัน 
2. ให้รับประทานธัญพืชเพ่ิมEat 
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 เน่ืองจากไก่ที่ไม่มีหนัง ปลา ถั่ว
จะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าเนื้อแดง. 
5. อ่านฉลากก่อนซ้ือหรือ
รับประทานทุกคร้ังเพ่ือเลือกอาหารที่มี
คุณภาพ 
หลักการง่ายๆที่จะท้าให้เราได้รับอาหาร
เพ่ือสุขภาพ 

http://siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/diet/trans.htm
http://siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/diet/carbohydrate.htm


สมอง โดยการผลิตสารเคมี สารไฟฟ้า สารส่ือประสาท 

และโปรตีนบางตวั ช่วยปรับสมดุลใหก้บัร่างกาย 

หลกัการท างานคือเมื่อคล่ืนเสียงเขา้ไปในส่วนของสมอง

กรองสญัญาณท่ีเรียกว่า “ทาลามสั” ช่วยสร้างสารส่ือ

ประสาทกนัไม่ใหส้มองชกั กนัไม่ใหค้นกา้วร้าว กนั

ไม่ใหค้นคิดโน่นคิดน่ี หรือไม่ใหส้มองวุ่นวายสบัสน 

ช่วยใหร้ะบบทางเดินหายใจดี และระบบทางเดินอาหาร

ดีดว้ย ซ่ึงมีผลต่อการท างานของสมอง 

 แนะน าใหส้วดชา้ ๆ เบา ๆ เป็นจงัหวะ

ท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเขา้สู่สมองซีกขวา ช่วยเยยีวยาจิตใจ 

แต่ถา้สวดเร็วจะเขา้สมองซีกซา้ยท่ีไม่ถึงกบัเยยีวยา แต่

จะไดเ้พียงสารปิติเทา้นั้น แนะน าสวดรอบละ 12-15 

ปัจจุบนัโลกมนัร้อน คนก็เลยร้อนตาม อยา่งคลิปเดือด

ในโซเชียลฯ หลาย ๆ คลิปท่ีมีการทะเลาะวิวาทอยา่ง

แพร่หลาย มีปากมีเสียงกนัจากเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ยๆ  ก็หลาย

ราย น าไปสู่การท าร้ายร่างกายจนเป็นผลเสียใหญ่หลวง 

อยา่งกรณีท่ีก  าลงัเป็นกระแสอยูต่อนน้ี กบัวลีเด็ดท่ีรู้ ๆ 

กนัอยู ่ก็เป็นอีกหน่ึงเคสตวัอยา่งซ่ึงเป็นผลมาจากอารมณ์ 

หรือสภาวะความผดิปกติทางดา้นจิตใจก่อใหเ้กิดความ

รุนแรงในท่ีสุด 

 วนัน้ีเรามีเทคนิคดี ๆ ท่ีช่วยควบคุม

จิตใจมาฝากดว้ยการ “สวดมนตบ์ าบดั” หลายคนอาจไม่

เคยรู้ว่าการสวดมนตช่์วยบ าบดัสภาวะจิตใจได ้เป็นการ

บ าบดัดว้ยคล่ืนเสียงแผว่เบา ช่วยกระตุน้การท างานของ
นาที ในคนปกติท่ีตอ้งการเสริมสร้างสุขภาพ วนัละ 1 

รอบ แต่ถา้ป่วยแนะน าวนัละ 2 รอบ 

โครงการประเพณีสรงน า้พระธาตุมณีนาถ  

สวดมนต์บ าบัด ป้องกันอาการก้าวร้าว 

มะเขือพวงใส่แกงเขยีวหวาน แกงป่า 
แกงคั่วปลาไหล แกงอ่อมปลาดุก ซุป
อีสานและแกงเผ็ดอ่ืนๆ 

สรรพคุณทางยา
สมุนไพร ช่วยเจริญอาหาร ยอ่ย
อาหาร ช่วยระบบขบัถ่าย บา้รุงธาตุ 
ขับเสมหะ แก้ไอ ช่วยให้โลหิต
หมุนเวียนดี แก้ฟกช้้า ไอเป็นเลือด ฝี
บวมมีหนอง ชว่ยเสริมสร้างระบบ
ภูมิคุ้มกันของล้าไส้เพื่อตอบสนองต่อ
สารพิษที่เข้ามายังระบบทางเดิน

อาหาร ช่วยป้องกันความเส่ือมและแก่
ก่อนวยั ชว่ยควบคุมระดับน้า้ตาลใน
โรคเบาหวาน 

** สมุนไพรใกล้ตัว มุ่งเสนอ
สรรพคุณทางยา การน าไปใช้ควร
พิจารณาอย่างรอบด้าน ** 

มะเขือพวง : จ๋ิวแต่แจ๋ว 

คนไทยเรารู้จักและกิน
มะเขือพวงมานานแล้ว มะเขือพวง
ท าให้กลิ่นรสของเครื่องจิ้มต่างๆ มี
ความพิเศษออกไปจากปกติ เรากิน
ผลอ่อนมะเขือพวงโดยน าไปโขลกกับ
น้ าพริก ปลาร้าทรงเครื่อง หากใช้
เป็นผักจิ้มนิยมท าให้สุกโดยการเผา 
ป้ิง หรือย่าง พอให้ผิวกรอบหรือไหม้
บางส่วน จะท าให้รสชาติดีขึ้น และ
ผลนิ่มกว่าเมื่อยังดิบ หรืออาจน าไป
ลวกหรือต้มให้สุกก็ได้ นอกจากน้ี ใช้

การสวดมนต์บ าบัด เว้นอาการก้าวร้าว 

 

 

วนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2560 น าโดยท่านนายก

สุทศัน ์ศรีจนัทร์ ผูน้  าทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาฯ 

คณะศรัทธา ร่วมงานท าบุญประเพณีสรงน ้า

พระธาตุมณีนาถ ณ วดัสันตน้ม่วง ต.ป่าก่อด า 

อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ในช่วงเชา้พุทธศาสนิกชน

ไดร่้วมกนัท าบุญตกับาตร และเวลา 09.09 น. 

เร่ิมพิธีท าบุญสรงน ้าพระธาตุ เพ่ือเป็นสิริมงคล

ต่อผูม้าร่วมท าพิธี และเพ่ือเป็นการรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในทอ้งถ่ิน ท่ีมี

การปฏิบติัมาเป็นเวลาชา้นาน แลเพ่ือเป็นการ

รักษาส่ิงท่ีดีงาม อีกทั้งยงัเป็นการท าบุญเพ่ือให้

กศุลบุญปกปักคุม้ครองใหมี้แต่ส่ิงท่ีดีงามใน

ชีวิตต่อไป 
พระธาตุมณีนาถ วดัสันตน้ม่วง หมู่ที่ 3 ต.ป่าก่อด า อ.

แม่ลาว จ.เชียงราย 

หนา้ 2 จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อด า 

“งานบางอย่าง 

ส้าเรจ็ไดด้้วยใจเย็นฉัน

ใด... 

งานหลายชนิด 

ก็ล้มเหลวได้ด้วย 



ในวนัพฤหสับดีท่ี 16 เดือน 

มีนาคม พ.ศ.2560 

    ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต. 

ป่าก่อด า ไดมี้การจดังานพิธี

มอบวฒิุบตัรเด็กนกัเรียน 

ประจ าปี 2559 ข้ึน โดยมี

ท่านนายกสุทศัน์ ศรีจนัทร์ 

ไดเ้ป็นประธานในพิธีมอบ

วฒิุบตัรใหก้บัเด็กนกัเรียน

และเป็นประธานในการให้

โอวาทแก่เด็กท่ีจบการศึกษา  

 

พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจ าปี 2560 

 

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

เทศบาลต้าบลเจ้าพระยา 
จังหวัดชัยนาท ศึกษาดูงาน 
มูลนิธิชนบทแห่งประเทศ
ไทย จังหวัดชัยนาท  

โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี  

 ในวันที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ.2560 ทางส้านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่า
ก่อด้า ได้จัดอบรมเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 
20 มีนาคม พ.ศ.2560 เข้า

หนา้ 3 ฉบับที ่3 ประจ าปี 2560 

“สอนลูกให้จับปลา  

ดีกว่าหาปลาให้ลูกกิน 

หากไม่แล้ว 

ต้องหาปลาให้ลูกกิน

ตลอดชาติ” 



ในวันท่ี 27 มีนาคม พ.ศ. 
2560 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลป่าก่อดา้ อ้าเภอแมล่าว 
จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดท้า
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารจดัการขยะอย่างถูกวิธี ณ 
ลานสุขภาพองค์การบรหิารส่วน
ต้าบลป่าก่อดา้  ใน เพื่อให้
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รู้วิธีในการ
บริหารจดัการขยะในครัวเรือน
อย่างถูกวิธี และสามารถน้าไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ้าวันต่อไป 

แบบยาเด่ียวและผสมกับเครื่องด่ืมชูก้าลัง 
น้้าอัดลม เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 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 
เพิ่มข้ึนเป็น 46 ราย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ติด
ยาชนิดสี่คูณร้อยปี 2557 มีจ้านวน 50 ราย 
ปี 2558 มีจ้านวน 80 ราย และปี 2559 มี
จ้านวน 114 ราย จะเห็นได้ว่าสถิติผู้เข้ารับ
การบ้าบัดรักษาจากทั้ง 2 กรณีมีอัตราเพิ่มข้ึน
ทุกปี 

จากกรณีท่ีมีการเผยแพร่
เร่ืองราวผ่านโลกโซเชียล เก่ียวกับวัยรุ่นใช้
ยาแก้ปวด “ทรามาดอล” หรือท่ีกลุ่มวัยรุ่น
เรียกว่า “ยาเขียวเหลือง” เพราะเช่ือว่ากิน
แล้วจะรู้สึกเคลิ้มมีความสุขไม่เจ็บปวดทุกข์
ทรมาน โดยไม่รู้ถึงพิษภัยของการใช้ยาผิด
ประเภท ซึ่งล่าสุดผู้ป่วยรายนี้มีอาการทาง
สมองและไม่สามารถลุกเดินได้ หลังจากกิน
ยาชนิดนี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน 

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ 
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าว
ว่า “ทรามาดอล” (Tramadol) เป็นยาแก้
ปวด ในกลุ่มโอพิออยด์ ออกฤทธิ์เหมือน
มอร์ฟีน พบว่ามีการลักลอบขายยาชนิดนี้
ให้แก่เด็กวัยรุ่นเพื่อใช้ในทางที่ผิดทั้งการเสพ

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

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี  

หว่งวัยรุ่นใชย้าแกป้วดผดิประเภท   ที่ม า  :  เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข   

หน่ึงท่ีถือว่าส าคัญมากๆ ไม่นับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อยู่บน
ความเสี่ยงมากมาย 

ในความเป็นจริง เรา
สามารถออกจากกลุม่เสี่ยงน้ีได้ 
แล้วใครกันที่จัดอยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง? 

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

หัวใจวายเฉียบพลัน....สามารถป้องกันได้ 

ระยะหลังข่าวการจาก
ไปอย่างกะทันหันของเพ่ือนของ
คนรู้จักที่อยู่รายรอบดูจะบ่อย
ขึ้น ส่วนหน่ึงต้องยอมรับว่า
เพราะสภาพแวดล้อมและวิถี
การใชช้ีวิตของมนุษย์คนเมือง
เปลี่ยนไปมากมาย อาหารการ
กินหน่ึง การออกก าลังกายอีก

หนา้ 4 ปีที ่1 ฉบับที ่1 

“เม่ือตอ้งการดึงดูดความสนใจของ

ผูอ่้าน ให้ใส่ประโยคท่ีน่าสนใจ

หรือขอ้ความอา้งอิงจากเร่ืองไวใ้น

ส่วนน้ี” 

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 


