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ไขหวัดนกปองกันได แตตองถูกวิธี
ศาสนพิธีสําหรับพุทธศาสนิกชน
น้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
เกาะรัตนโกสินทร
10 ทาพื้นฐาน ยืดเหยียดรางกายกอนออกกําลังกาย

สารจากบริษัทฯ
สุขภาพกายและใจที่ดี ไมเพียงสงผลดีใหเฉพาะกับบุคคลเทานั้น แตยังรวมไป
ถึ ง ครอบครั ว หน ว ยงาน สั ง คม และประเทศชาติ ด ว ย บริ ษั ท ฯ ได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางดี โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจกลางป 2540 จึง
ไดเริ่มใหมีการจัดทําโครงการ “คุณภาพชีวิต” ซึ่งประกอบดวยการใหความรูและ
สงเสริมใหพนักงานหาความรูเกี่ยวกับอาหาร การออกกําลังกาย การพักผอน การทํา
สมาธิ หรือการพัฒนาอบรมจิต โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาสีในทุกเดือน อีกทั้งการ
ขอความกรุณาจากทานผูทรงความรู และคุณธรรมมาใหการอบรมพนักงาน
นอกจากนั้น ยังมีการประกวดจัด “บอรด” ซึ่งแตละแผนกของบริษัทฯ จะ
คนควาหาขอมูลมาเผยแพรในหมูพนักงาน จากขอมูลที่แตละแผนกจัด “บอรด” ใน
หลายปที่ผานมา หลายๆ เรื่องเปนเรื่องที่มีประโยชนมาก สมควรที่จะเผยแพรไปยัง
คนที่รัก โดยเฉพาะผูมีพระคุณตอบริษัทฯ
แตเนื่องจากการจัดทําวารสาร หรือ
ขาวสาร ไมใชเรื่องงาย รวมทั้งจะตองคํานวณงบประมาณคาใชจายพรอมวิธีการ
จัดสงวา จะตองทําอยางไร วารสารที่จัดทํานี้จึงจะยั่งยืนและอยูในภาวะที่บริษัทฯ
สามารถจัดทําไดอยางตอเนื่อง
ดวยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงไดจัดทําวารสาร โดยจัดสงใหทานปละ 4 ครั้ง
โดยชวงที่ 1 ของป หรือ ม.ค. – มี.ค. จะใชฐานขอมูลตามใบสงสินคาของชวง 3
เดือนที่ผานมา คือ ต.ค. – ธ.ค. ของปท่ีผานมา ชวงที่ 2 ของป หรือ เม.ย. – มิ.ย. จะ
ใชฐานขอมูลของทานผูมีอุปการะคุณเดือน ม.ค. – มี.ค. และคลายคลึงตอเนื่องถึงสิ้น
ป
ทายสุดนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการะคุณเปนอยางสูง ที่ไดใหการ
สนั บ สนุ น บริ ษั ท ฯ ด ว ยดี ต ลอดมา และจั ก ยิ น ดี เ ป น อย า งยิ่ ง ถ า หากท า นจะให
ความเห็นและติชมในการจัดทําวารสารนี้

ขาวจากกองบรรณาธิการ
สวัสดีคะ พบกับฉบับที่ 005 ซึ่งเปนฉบับปฐมฤกษในปวอก หรือป 2547 นี้ ทางกอง
บรรณาธิการยังคงบริการจัดทํา Newsletter มอบแดทานผูมีอุปการะคุณไดอานอีกเชน
เคย แตกอนที่ทานจะพบกับเนื้อหา / สาระตางๆ ใน Newsletter ฉบับใหมนี้
ทางกองบรรณาธิการใครขอเรียนสรุปใหทานทราบเกี่ยวกับรางวัลบัตรกํานัลมูลคา
1,000 บาทของฉบับที่ 004 ที่ผานมา ซึ่งไมมีทานผูมีอุปการะคุณทานใดไดรับรางวัลเลย
เนื่องจากทานผูมีอุปการะคุณซึ่งมีหมายเลขถูกรางวัลคงติดภาระกิจจึงไมไดสงแบบเรียน
ถามความคิดเห็น / ขอเสนอแนะฯ ตอบกลับมายังกองบรรณาธิการ สําหรับรายชื่อที่ไดรับ
แบบเรียนถามฯ หมายเลขลงทายดวย 64 งวดวันที่ 30 ธ.ค. 46 และ 96 งวดวันที่ 16 ม.ค. 47
ประกอบดวย
♦อ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต
♦คุณหัสพร คลายานนท องคการสงเคราะหทหารผานศึก ♦ คุณกมลพร มาแสวง ม.เกษตรศาสตร
♦คุณอัญชลี ศุภนิตย รพ.ราชวิถี
♦ ดร.วรรณี จีรภาคยกุล ม.เกษตรศาสตร
♦คุณอุดมศรี พจนเจริญอนันต กรมแพทยทหารบก ♦ คุณประเสริฐ สุราษฎพานิช รพ.บํารุงราษฎร
♦คุณวิภาวี อุปถัมปกุลดิลก รพ.สวนผึ้ง
♦ คุณกุลธิดา เวทีวุฒาจารย ม.มหิดล
อยางไรก็ดี ทางบริษัทฯ ไดแจงทางกองบรรณาธิการวา เนื่องจากเปนฉบับปฐมฤกษ
ทางบริษัทฯ ยินดีมอบ Dye Witness อุปกรณปองกันตนเอง แดผูมีรายชื่อดานบน ซึ่ง
เสมือนหนึ่งเปนผูถูกรางวัล และเพื่อเปนของขวัญปใหม เชนเดียวกับ “คุณภาสกร นว
เกลา” รพ.พระรามเกา ผูโชคดีที่ถูกรางวัลขางเคียง และสงแบบเรียนถามฯ ตอบกลับมา
กรุณาติดตอกลับมายังบริษัทฯ เพื่อรับของรางวัลนะคะ
สําหรับทานผูมีอุปการะคุณทานอื่นไมตองเสียใจนะคะ เพราะในฉบับปฐมฤกษของป
2547 นี้ ยังคงมีแบบเรียนถามความคิดเห็น / ขอเสนอแนะใหทุกทานไดรวมสนุกอีกเชนเคย
และยังไดเพิ่มรางวัลเปน 3 งวด คือ งวดวันที่ 16 พ.ค. 47, วันที่ 1 มิ.ย. 47 และวันที่ 16
มิ.ย. 47
สุดทายนี้ทางกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณทานผูมีอุปการะคุณทุกทาน ที่กรุณาให
ขอคิดเห็น และคําแนะนําตางๆ แกบริษัทฯ ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการจะไดนําขอคิดเห็น /
ขอเสนอแนะของทานไปพัฒนา / ปรับปรุง เพื่อใหตรงกับความตองการของทานมากที่สุด
ตอไป
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โรคไขหวัดนกปองกันได แตตองถูกวิธี
(www.kalathai.com)

โรคไขหวัดนก เปนโรคติดตอของ
สัตวประเภทนก ตามปกติโรคนี้ติดตอมายังคน
ไดไมงายนัก แตคนที่สัมผัสใกลชิดกับสัตวที่เปนโรคอาจติดเชื้อได โรคอาจแพรมายังสัตว
ปกในฟารมได โดยการสัมผัสกับสัตวปกที่ปวยหรือตาย เชื้อที่อยูในน้ํามูก น้ําลาย และมูล
ของสัตวปวยอาจติดมากับมือ และเขาสูรางกายทางเยื่อบุของจมูกและตา ทําใหเกิดโรค
คลายไขหวัดใหญ แตโรคไขหวัดนกตางจากไขหวัดใหญ กลาวคือ ไมติดตอจากผูปวยไป
ยังคนอื่นๆ
การเฝาระวังโรคแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
1. ผูปวยที่สงสัย (Suspect) ไดแกผูที่มีอาการดังตอไปนี้
- ไข อุณหภูมิรางกายมากกวา 38 องศา รวมกับ
- อาการอยางใดอยางหนึ่ง ไดแก ปวดกลามเนื้อ, ไอ, หายใจผิดปกติ (หอบ,
ลําบาก), แพทยวินิจฉัยวาเปนปอดบวม รวมกับ
- ประวัติการสัมผัสสัตวปกที่ปวยหรือตาย โดยตรงในระยะ 10 วันที่ผานมา หรือ
มีการตายของสัตวปกอยางผิดปกติในพื้นที่ที่อาศัยอยู เชน ในหมูบาน ในตําบล
หรือตําบลใกลเคียง
2. ผูปวยที่นาจะเปน (Probable) ไดแกผูปวยที่ตองสงสัย รวมกับอาการตรวจ
ดังตอไปนี้
- ความผิดปกติของปอดที่ชัดเจนและมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลง แมจะให
การรักษาดวยยาปฏิชีวนะ (Broad Spectrum Antibiotics) รวมกับ
- ไดตรวจทางหองปฏิบัติการไมพบการติดเชื้ออื่นที่จะอธิบายการปวยได
3. ผูปวยยืนยัน (Confirm) ไดแก ผูปวยที่นาจะเปนและมีผลการตรวจทางหอง
ปฏิบตั ิตอไปนี้สนับสนุน
- เพาะเชื้อพบ Influenza A ที่ไมใช H1 หรือ H2 หรือ H3
- ตรวจ PCR (Polymerase Chain Reaction) ดวยหองปฏิบัติการ
ยืนยันวาเปน Influenza A ที่ไมใช H1 หรือ H2 หรือ H3
4

แนวทางปฏิบัติสําหรับประชาชน เพื่อปองกันโรคไขหวัดนก
ผูบริโภคไกและผลิตภัณฑจากไก
1. เพื่อปองกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร
การบริโภคเนื้อสัตว รวมทั้งเนื้อไกและไขไก โดยทั่วไปจึงควรรับประทานเนื้อที่
ปรุงใหสุกเทานั้น เนื่องจากเชื้อโรคตางๆ ที่อาจปนเปอนมา ไมวาจะเปนไวรัส
แบคทีเรีย หรือพยาธิจะถูกทําลายไปดวยความรอน
2. เนื้อไกและไขไกสามารถบริโภคไดตามปกติ แตตองรับประทานเนื้อไกและไขที่
ปรุงสุกเทานั้น งดการรับประทานอาหารที่ปรุงกึ่งสุกกึ่งดิบ เลือกรับประทานไข
ที่ปรุงสุกอยางดี โดยเฉพาะในชวงที่มีปญหาโรคระบาดในไก
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“บุญ” แปลวา ความสุข ความดี ความสะอาด ความผองแผวแหงจิต “การทําบุญ” จึงหมายถึง
การทํากิจใดๆ เพื่อใหไดบุญ คือ เพื่อใหไดความสุขกายสบายใจ กิจที่ทํานั้นตองเปน
ประโยชนตอตนเองและผูอื่น โดยถูกทํานองคลองธรรม
คําสอนทางพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับเรื่องเหตุและผล

นั่นคือ สิ่งที่

เกิดขึ้นลวนมีสาเหตุ การทําดี-ชั่วจึงไมไดเกิดจากความบังเอิญ โดยมีสาเหตุที่สําคัญคือ
ความคิดหรืออารมณที่แฝงอยูในใจที่เรียกวา “กิเลส” ไดแก ความโลภ โกรธ และหลง ดังนั้นเจตนาในการ
ทําสิ่งตางๆ มีความสําคัญมากที่สุด ถามีเจตนาบริสุทธิ์ (มโนสุจริต) แลว แสดงวาเปนคนคิดดี และจะ
นํามาซึ่งการพูดดี ทําดีไปดวย วิธีการทําบุญเพื่อใหไดบุญมีอยู ๓ วิธี โดยจําแนกตามจิตรวมเรียกวา “บุญ
กิริยาวัตถุ ๓” คือ
1.

ทานมั ย วิธีการทําบุญดวยการบริจาคทาน เปนเรื่องของจิตเกี่ยวเนื่องกับสิ่งของที่จะทําทาน มี
หนาที่กําจัดกิเลสอยางหยาบ คือความโลภได ผูที่ไดบุญจากทานมัยยอมเปนคนกวางขวาง เปนที่รัก
และเคารพของปวงชน สมานไมตรีกันไวไดทุกชั้น ทั้งยึดถือประโยชนของคนที่มีทรัพยไดดวย เรา
จําแนกทานออกเปน ๒ อยางคือ
1.1. อามิสทาน เปนการสละทรัพยของตนแกคนทั้งหลาย ดวยอัธยาศัยเมตตาเผื่อแผ เชน ถวาย
ทานแดพระภิกษุสามเณร คนชรา ขอทาน ผูตกยาก เปนตน
1.2. ธรรมทาน เปนการแนะนําสั่งสอนชี้แจงใหผูอื่นรูจักบาปบุญคุณโทษ ใหวิชาความรู ดังพุทธ
ภาษิตที่วา การใหธรรมเปนทาน ชนะการใหทั้งปวง

2.

สี ล มั ย วิธีการทําบุญดวยการรักษาศีล เปนเรื่องของจิตเกี่ยวเนื่องกับกายวาจา สีลมัยมีหนาที่กําจัด
กิเลสอยางกลาง คือความโกรธได ผูที่ไดบุญจากสีลมัยยอมเปนที่รักและเคารพของชนทั้งหลาย หมด
ความรังเกียจซึ่งกันและกัน ทั้งทําใหเปนคนองอาจดวย สีลมัยจําแนกเปน
2.1. ศีล ๕ สําหรับสามัญชนทั่วไป

2.3. ศีล ๑๐ สําหรับสามเณร

2.2. ศีล ๘ หรืออุโบสถศีลสําหรับอุบาสกอุบาสิกา 2.4. ศีล ๒๒๗ สําหรับพระภิกษุ
ปกติคนที่ถูกโทสะครอบงําจิตยอมจะเดือดรอนใจ มักจะเสียความประพฤติทางกาย และวาจา จําตอง
รักษาศีลควบคุมกายวาจาใหสงบ ตลอดจนคลุมจิตใจใหเปนปกติหายโทสะจิตจึงจะเปนบุญ
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3.

ภาวนามั ย วีธีการทําบุญดวยการภาวนาเปนเรื่องของจิตอยางเดียว ผูที่ไดบุญจากการภาวนามัย
ยอมเปนคนหนักแนนมั่นคง แมกระทบกระทั่งอารมณใดๆ ยอมจะไมหวั่นไหวไปตามอารมณ
นั้นๆ การภาวนาเปนการอบรมจิตใจใหตั้งมั่นอยูในความดีและใหฉลาด สําหรับคนทั่วไป ไดแก
การศึกษาเลาเรียน หมั่นฟง หมั่นคิด หมั่นทองบนหลักวิชาการตางๆ หมั่นสนทนากับทานผูรูจน
เกิดความฉลาด การภาวนาที่ละเอียดมากขึ้น ไดแก
3.1. สมถภาวนา (สมถกัมมัฏฐาน) คือการทําจิตใหอยูในอารมณเดียว ดวยการสํารวม ความ
ระวัง และตั้งใจ
3.2. วิปสสนาภาวนา (วิปสสนากัมมัฏฐาน) คือ ใชปญญาพิจารณาใหเห็นแจงในสังขารธรรมทั้ง

ปวง ดวยความฝกฝน ความทรมาน ความดัดสันดาน และดวยความขมใจ
ภาวนามัยเปนขอสําคัญที่สุดในบุญกิริยาทั้งหลาย เพราะยึดบุญกิริยานั้นๆ ใหคงอยูไดดวยแกนเหล็กที่ตั้งอยู
ณ ภายใน ทํา ของที่หุ ม อยู ณ ภายนอกให มั่ น คง ฉะนั้ น อั น ความงามความดี ที่ จ ะเป นผล ซึ่ ง บุ ค คลที่
ประพฤติใหปรากฏออกภายนอก ดวยกายก็ดี ดวยวาจาก็ดี ตองมีภาวนาเปนสารอยูภายใน ยอมเปนไปดังสุ
คนธชาติ เปนตนวา เนื้อไมที่อบไวเปนอันดี เพราะเหตุนั้นกุศลราศีที่บุคคลทําใหมีขึ้นโดยสนิทใจไดชื่อวา
ภาวนาเพราะใจความวาเปนเครื่องอบรมกุศลใหมีขึ้นในสันดาน
บางครั้งอาจกลาวถึงบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ที่ตั้งแหงการทําบุญ, ทางทําความดี
๑. ทานมัย
๒. สีลมัย
๓. ภาวนามัย
๔. อปจายนมัย
๕. เวยยาวัจจมัย
๖. ปตติทานมัย
๗. ปตตานุโมทนามัย
๘. ธัมมัสสวนมัย
๙. ธัมมเทสนามัย
๑๐. ทิฏุชุกัมม

ทําบุญดวยการใหปนสิ่งของ
ทําบุญดวยการรักษาศีลหรือประพฤติดี
ทําบุญดวยการเจริญภาวนาคือฝกอบรมจิตใจ
ทําบุญดวยการประพฤติออนนอม
ทําบุญดวยการชวยขวนขวายรับใช
ทําบุญดวยการเฉลีย่ สวนแหงความดีใหแกผูอื่น
ทําบุญดวยการยินดีในความดีของผูอื่น
ทําบุญดวยการฟงธรรมศึกษาหาความรู
ทําบุญดวยการสั่งสอนธรรมใหความรู
ทําบุญดวยการทําความเห็นใหตรง
ขอมูลจาก www.dhamathai.org
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น้ําสมุนไพรเปนเครื่องดื่มที่ไดจากการใชสวนประกอบตางๆ ของพืช เชน ผลไม
ผัก/ธัญพืชตางๆ นํามาทําเปนน้ําดื่ม เพื่อชวยดับกระหาย สามารถรับประทานไดทั้งรอน
และเย็น นอกจากจะไดรับความอรอย และดับกระหายแลว น้ําผลไมยังอุดมไปดวยวิตามิน
เกลือแร และเปนอาหารตานโรค โดยเฉพาะโรคอนุมูลอิสระ ซึ่งเกิดจากความเสื่อม ไดแก
ผิวหนังเหี่ยวยน ฝา กระ ขอเสื่อม โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ อัมพาต ตอกระจก มะเร็ง
เนื่องจากมีสารตานอนุมูลอิสระ สารผัก (phytonutrient) หรืออาหาร และคุณคาทาง
โภชนาการดวย โดยนําผลไมสดมาทําเปนเครื่องดื่ม และอีกสวนหนึ่งเราไดจากการถนอม
อาหารมาทําเปนน้ําดื่มได
สําหรับการดื่มที่ดี ควรดื่มแบบชิม
ช า ๆ และควรดื่ ม ทั น ที ห ลั ง ปรุ ง
เสร็จ เพื่อใหไดคุณคาทางอาหาร
และทางยามากกวาการปลอ ยทิ้งไว นานแลวดื่ม เพราะจะทําใหคุ ณคาลดลง การดื่ ม น้ํา
สมุนไพรจะไดทั้งกลิ่นและรสตามธรรมชาติของสมุนไพรนั้นๆ และยังมีคุณคาทางยาอีก
ดวย เชน น้ํามะขามชวยลดอาการกระหายน้ํา ทําใหอุณหภูมิในรางกายลดลง น้ําใบเตย น้ํา
ใบบัวบก เปนยาเย็นชวยบํารุงหัวใจ น้ํามะเขือเทศมีคุณสมบัติชวยยอย และชวยฟอกเลือด
ทําใหผิวพรรณสวย จากนั้นยังมีสารบางอยางที่ชวยลดพิษในลําไส มะเร็งตอมลูกหมากได
เครื่องดื่มเหลานี้เปนไดทั้งอาหารและใหคุณคา จึงอาจกลาวไดวาน้ําสมุนไพรจึงเปนยาชวย
บํารุง ปกปองรักษา สภาพสภาวะสมดุล ทําใหมีสุขภาพดี .... สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งในการ
ที่จะไดน้ําผลไมที่สะอาดและมีคุณคานั้น จําเปนที่จะตองขึ้นอยูกับสิ่งเหลานี้ดวยเชนกัน
วิธีการเตรียมน้ําสมุนไพร :
ดวยการเตรียมน้ําสมุนไพร เพื่อใหไดประโยชนตอสุขภาพอยางแทจริง ควรคํานึงถึงการ
เลือกสมุนไพร เลือกที่สด ไมมีรอยช้ําเนา สีเปนไปตามธรรมชาติ ความสดชวยใหมีคุณคา
ดี รสชาติดี สําหรับสมุนไพรที่ทําแหงไว เชน กระเจี๊ยบแดงแหง ควรมีสีแดงคล้ําแตไมดํา
มะตูมแหงสีน้ําตาลออกเหลือง ไมมีกลิ่นแปลกปลอม เพราะความผิดปกติเหลานี้จะมีผลตอ
กลิ่น และรสชาติของน้ําสมุนไพร
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ความสะอาดของภาชนะ :
ตองสะอาด และเลือกใหเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร ผลไมที่มีรสเปรี้ยว เชน
มะขาม มะมวง ควรใชภาชนะเคลือบ
อุปกรณที่ใชทําน้ําสมุนไพร :
ควรใชครกตํา หรือขูดใหเปนฝอย แลวคั้นดวยผาขาวบาง เพื่อแยกน้ําสมุนไพร
ออกจากกาก จะชวยทําใหไดรับกลิ่นของสมุนไพรดีขึ้น อยางไรก็ตาม อุปกรณที่ใชทุก
ชนิดจะตองสะอาด และเหมาะสมกับชนิดของสมุนไพร ซึ่งจะชวยสงเสริมใหไดรับน้ํา
สมุนไพรที่มีคุณคาและสะอาด
ความสะอาดของสมุนไพร :
ควรลางใหถูกวิธี ถาสมุนไพรแหงควรลางอยางนอย 1-2 ครั้ง ถาเปนสมุนไพรสด
ควรลางอยางนอย 2-3 ครั้ง เพื่อปองกันสารเคมีที่ติดมา และหลังจากปรุงเสร็จแลว ควรตม
ฆาเชื้อดวยวิธีพาสเจอไรซ (pasteurization) ที่อุณหภูมิ 65oC นาน 30 นาที หรือ 77oC นาน 1
นาที หรือ 88oC นาน 15 วินาที เพื่อทําลายจุลินทรียที่ทําใหอาหารเสื่อมเสีย และทําใหเกิด
โรค หรือยับยั้งการทํางานของเอ็นไซม การฆาเชื้อดวยวิธีนี้จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
สมบัติดานประสาทสัมผัส และคุณคาทางโภชนาการนอยที่สุด
น้ําตาลหรือน้ําเชื่อม :
การเตรียมน้ําเชื่อมเขมขน ทําไดโดยใชน้ําตาลทราย 100 กรัม ผสมกับน้ํา 50 กรัม ตั้ง
ไฟพอเดื อ ด คนจนน้ํ า ตาลละลายหมด ยกลงแล ว ทิ้ ง ไว ใ ห เ ย็ น ตามอั ต ราส ว นนี้ จ ะได
น้ําเชื่อมประมาณ 10 ชอนโตะ หรือ 30 ชอนชา ซึ่งการเติมน้ําเชื่อมในน้ําสมุนไพร ควร
คํานึงถึงปริมาณที่ควรไดรับตอวันดวย ซึ่งขอกําหนดสารอาหารที่ควรไดรับประจําวัน และ
แนวทางการบริโภคอาหารสําหรับคนไทยพบวา คนไทยควรไดรับน้ําตาลไมเกินวันละ 2
ชอนโตะ ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหารในมื้อตางๆ ดวย
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:: ฟกทอง :: เป น ไม เ ถาขนาดใหญ เลื้ อ ยตามดิ น ยาว
5-12 เมตร เถา กานใบ แผนใบ กานดอก กลีบเลี้ยง และ
ผลออนมีขนยาว ใบเปนใบเลี้ยงเดี่ยว เวาเปนหยัก ดอกเดี่ยว
ดอกตัวผูกับตัวเมียแยกกัน แตอยูในเถาเดียวกัน ผิวผลเมื่อ
ยั ง อ อ นออกสี เ ขี ย ว เมื่ อ แก จ ะเป น สี เ ขี ย วสลั บ เหลื อ ง ผิ ว
ขรุขระ เปลือกแข็ง เนื้อในสีเหลือง ไสเสนใยสีเหลืองนิ่ม มี
เมล็ดสีขาวแบนๆ ติดอยูจํานวนมาก ฟกทองเปนพืชตระกูล
มะระ
น้ําฟกทอง
สวนผสม
เนื้อฟกทอง 1 ถวยตวง / น้ําเปลา 3 ถวยตวง / น้ําเชื่อม 1 ถวยตวง / เกลือ 1/4 ชอนชา
วิธีทํา
นําฟกทองไปนึ่งใหสุก แลวนํามาใสเครื่องปน เติมน้ํา แลวปนใหละเอียด นําไป
ตั้งไฟตมจนเดือด เติมน้ําเชื่อม และเกลือลงไป ชิมรส เมื่อไดรสชาติตามชอบแลว ยกลง
กรองดวยผาขาวบาง เราก็จะไดน้ําฟกทองสีเหลืองนารับประทาน
ประโยชนและคุณคาทางสมุนไพร
ฟกทอง :
เปนพืชที่มีวิตามินเอ แคลเซียม วิตามินซี ฟอสฟอรัส โปรตีน
ใบออน:
มีวิตามินสูงเทากับเนื้อฟกทอง
เมล็ดฟกทอง: มีน้ํามันที่เปนยาบํารุงประสาท เมล็ดที่แกจัดขับพยาธิตัวตืด และลดอาการ
เปนนิ่วได
ยอดฟกทอง: นํามาประกอบอาหารได เชน แกงเลียง แกงสม หรือลวกจิ้มน้ําพริก
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:: กระทอน :: เปนไมยืนตนขนาดใหญ แตกกิ่งกานสาขา ใบสี
เขียว เมื่อแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีแดง กิ่งออนจะมีขนนุมๆ ดอกสี
เหลืองออน ขนาดเล็ก ผลดิบสีเขียว มียางมาก ผลสุกมีสีเหลือง เมื่อ
ผาออกจะเห็นเมล็ดในมีปุย
สีขาวหุม หนึ่งผลีหลายเมล็ด
สวนผสม
เนื้อกระทอน 1 ถวยตวง / น้ําตมสุก 1 1/2 ถวยตวง / น้ําเชื่อม 1 ถวยตวง /
เกลือ 1/4 ชอนชา
วิธีทํา
เลือกกระทอนสุกที่มีเนื้อมาก นํามาปอกเปลือกออกลางใหสะอาด ฝานเปนชื้น
เล็กๆ นํามาใสเครื่องปน เติมน้ําสุก น้ําเชื่อม ใสเกลือ ปนจนเนื้อกระทอนละเอียด จะไดน้ํา
กระทอนสีขาวขุนที่มีเนื้อกระทอนปนอยู รสชาติหวานอมเปรี้ยว อรอยชื่นใจ
ประโยชนและคุณคาทางสมุนไพร
มีวิตามินซี วิตามินเอ ฟอสฟอรัส แคลเซียม กรดอินทรีย มีน้ําตาล
เนื้อกระทอน :
คารโบไฮเดรต
เปลือกกระทอน: มีรสฝาด
ใบสด:
ใชตมอาบ ใชขับเหงื่อในคนที่เปนไข
รากกระทอน:
ตําใสน้ําและน้ําสมสายชู ดื่มชวยขับลม และแกทองเดิน
เปลือกลําตน:
ตําทาแกโรคผิวหนัง
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เกาะรัตนโกสินทร เกิดขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2325 เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรงขึ้นครองราชย และสถาปนาพระบรมราชวงศจักรี รวมทั้งโปรด
ใหสรางพระบรมมหาราชวังเปนที่ประทับ เกาะรัตนโกสินทรจึงหมายถึงศูนยกลางแหงการ
ปกครองอันประกอบดวยบริเวณพระราชวังหลวง วังกรมพระราชวังบวรฯ หรือวังหนา
และตอเนื่องออกไปโดยรอบชานพระนคร
ตลอดระยะเวลาอันยาวนานกวา 200 ป มีพระมหากษัตริยทรงปกครองสืบตอ
มาถึง 9 พระองค ภายในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทรจึงเปนที่รวมของมรดกทางวัฒนธรรมอัน
ล้ําคาที่ชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจ และนี่คือที่มาของโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเกาะ
รัตนโกสินทร
10 อยางที่ควรทําบนเกาะรัตนโกสินทร
1. สักการะพระแกวมรกต วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเปนสิริมงคลกับตัวเอง
2. ชมพระบรมมหาราชวัง เพชรประดับเกาะรัตนโกสินทร
3. ขามเรือจางที่ทาเตียน เยี่ยมเยือนพระปรางควัดอรุณฯ
4. ขี่จักรยาน ชมรอบเกาะรัตนโกสินทร ใชเวลาไมมาก คาใชจายไมแพง
5. เดิ นเล นบนถนนข าวสาร แหล งเกสตเ ฮ าส สําหรับ นั กท อ งเที่ ย วแบบลุ ย ๆ ดู แผงขายเครื่ องเงิ น
เครื่องประดับ และของที่ระลึกแปลกๆ

6. แวะใชบริการนวดแผนโบราณ วิทยาการนาทึ่งที่วัดโพธิ์
7. ซึมซับเสนหริมทาง ตึกแถวเกาแก สีสันของผูคนบนถนนหนาพระลาน ทาชาง ทาพระจันทร
8. เยี่ยมยลวัดสุทัศน นมัสการโบสถพราหมณ ชมความงามเสาชิงชา ดูแหลงคาเครื่องสังฆภัณฑตลอด
ถนนบํารุงเมือง

9. ลองเรือชมความงดงามสองฝงฟากสายน้ําเจาพระยา
10. นั่งดื่มกินในผับเทๆ หลากหลายบรรยากาศ บนถนนพระอาทิตย
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นอกจากนี้ ทางศูนยสงเสริมการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร ยังไดคิดวิธีทองเที่ยวดวยการขี่
จักรยานชมรอบเกาะ เพื่อความสะดวกสบายและสามารถเที่ยวชมความงามไดอยางทั่วถึง
การเดินทางจะเริ่มตนทุกเย็นวันวันเสาร โดยทางศูนยฯ จะมีจักรยานบริการใหซึ่งรวมอยูใน
แพ็กเกจ หรือจะนําไปเองก็สะดวกดี
ขบวนจักรยาน (ครั้งละประมาณ 8-15 คัน) จะเริ่มตนที่ศูนยฯ ใตสะพานพระ
ปนเกลา โดยมีมัคคุเทศกคอยอํานวยความสะดวกพรอมใหความรู หลังจากนัดแนะกฎ
กติกา มารยาทในการขี่จักรยานเปนที่เรียบรอยแลว มัคคุเทศกจะนําขบวนยอมๆ เลาะตัด
ผานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรออกสูถนนมหาราช Î ผานวัดมหาธาตุ Î เลียบกําแพง
วัดพระแกวÎ เขาชมวัดโพธิ์ยามค่ําคืนทามกลางความสวางไสวของสปอรตไลตที่ชวย
ขับใหพระพุทธไสยาสนดูงดงามอลังการเปนพิเศษ Î จากนั้นขบวนรถจะเคลื่อนไปตาม
ถนนสนามไชย Î เลี ย บชมป น ใหญ น างพญาตานี อั น สวยงามน า เกรงขามที่ ห น า
กระทรวงกลาโหม Î ดื่มด่ํากับทัศนียภาพตึกโบราณสองฟากถนนกัลยาณไมตรี Î หยุด
พักทานของวางบริเวณเสาชิงชา พลางจินตนาการถึง พิธีโ ลชิง ชา ที่เ คยจัด ขึ้น ในอดีต ณ
บริเวณนี้ Î กอนจะเขาชมวัดสุทัศนฯ Î ลานพลับพลาเจษฎาบดินทร Î ชมแสง
สีและผูคนบนถนนขาวสาร Î กอนเขาสูถนนพระอาทิตยไปชมปอมพระสุเมรุแลวจึง
กลับเขาศูนย รวมเปนเวลา 2 ชั่วโมงกวาๆ
สวนคนที่ ไมสะดวกขี่จักรยาน การนั่งรถรางชมเมื องก็เ ปนอีกทางที่นาสนใจ
เพราะคุณจะรูสึกเหมือนยอนเวลากลับไปสมัยที่ชาวกรุงยังเดินทางกันดวยรถราง เสนทาง
เดิ น รถนั้ น ตา งจากจั ก รยานเล็ ก น อ ย โดยรถรางจะจอดรออยู ที่ส นามหลวงฝ ง ตรงข า ม
มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวัน และจะออกรถทุกๆ ครึ่งชั่วโมง โดยมีการบรรยายใหความรู
ตลอดเสนทางเชนกันคะ
ขอมูลจาก www.ku.ac.th
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10 ทาพื้นฐาน ยืดเหยียดรางกายกอนออกกําลังกาย

ขอมูลจาก www.thaimed.com
การยืดเหยียดรางกาย (Stretching) เปนสิ่งที่ดีและจําเปน เพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุนและความผอนคลายแกกลามเนื้อ เราควรมีการยืดเหยียดรางกายกอนออกกําลังกาย
เพื่อเตรียมความพรอมแกกลามเนื้อ
ทาบริหารเหลานี้มีประโยชนตอรางกายทุกสวน ซึ่งเพื่อนักวิ่งสามารถนําไปใชได
เปนประจําทุกวัน (หรืออยางนอยไมต่ํากวาสัปดาหละ 3 ครั้ง) ไมควรบริหารรางกาย
อยางเร็ว แรง และกระแทกกระทั้น แตควรคางไวในแตละทาประมาณ 10 - 30 วินาที
ทําอยางชาๆ ผอนคลาย และหายใจออกระหวางเหยียดรางกาย
หลังสวนลาง (Low Back)
• สอดมือไวหลังตนขา (Hands behind thighs)
• ดึงเขามาใกลอก (Pull knee to chest)
• กดหลังสวนลางใหลงไปติดพื้น(Press low back into floor)
เอ็นหลังเขา (Hamstring)
• เหยียดเขาใหตรงมือจับปลายเทา(Keep knees straight)
• กดเอวไปแตะตนขา แขนขาเหยียดตรง(Press chest to thigh)
• สายตามองที่ปลายเทา(Eyes focused on feet)
ตนขาดานใน (Groin)
• นั่งหลังตรง ทาขัดสมาธิ เทาประกบกัน (Keep low back flat)
• สายตามองที่ปลายเทา (Eyes focused on feet)
• กดเขาลงไปติดพื้น (Press knees towards floor)
นอง (Calves)
•
หลังตรง (Keep low back flat)
•
ขาที่กาวไปดานหลังตองเหยียดตรง (Back leg is kept straight)
•
คอยๆ ดันสะโพกไปดานหนา รูสึกตึงที่นอง (Gently press hips
forward)
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ตนขา (Quadriceps)
• ยืนหันหนาเขาหากําแพง (Hold onto the wall for balance)
• มือขางหนึ่งควาขอเทาอีกขาง (Grasp leg above the ankles)
• ดึงขาขึ้นไปทางดานหลัง คางไว จะรูสึกตึงที่หนาขา (Pull leg up and
back)
ลําตัว (Torso)
• ยืนแยกขา (Knees shoulder width apart and slightly
bent)
• ยกขอศอกไปไขวกนั ดานหลังศีรษะ (Pull elbows behind head)
• โนมลําตัวตั้งแตสะโพกไปทางดานขางทีละขาง (Bend from hips to
the side)
หลังสวนบน (Upper Back)
• ประสานนิ้วมือยื่นไปดานหนาระดับหัวไหล (Interlace fingers at
shoulder height)
• หันฝามือออกดานนอก (Turn palms outward)
• ยืดแขนตึง (Extend arms forward)
อก (Chest)
• ประสานนิ้วไปดานหลัง (Interlace fingers behind back)
• คอยๆ ยกแขนขึ้นคางไว แลวปลอยลง (Gently lift arms up)
ตนแขน (Triceps)
• งอแขนขามศีรษะ (Bend arm overhead)
• มือขางหนึ่งจับขอศอกอีกขางหนึ่ง (Grasp elbow of arm)
• คอยๆ ดึงขอศอกลงจนรูสึกตึงที่แขน (Gently push elbow down
คอ (Neck)
• ตามองไปขางหนา (Eyes focused forward)
• เอียงศีรษะไปดานขาง (Tilt head to the side)
• พยายามใหหูแตะไหล (Ear to shoulder)
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บริการพิเศษ...จากแผนกชางบริการ
Ê

Validation for Biosafety Cabinet as BS 5726

คือ การตรวจสอบประสิทธิภาพของตู Biosafety Cabinet ที่ใช ยังสามารถใชงาน
ปองกัน “สารตัวอยาง” และปองกัน “ผูปฏิบัติ” รวมทั้งปองกันการปนเปอนหรือการ
กระจายของเชื้อออกมานอกตูไดในเกณฑขอกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑความถูกตอง
และปลอดภัย เนื่องจากจุลชีพมีขนาดเล็กมาก เราไมสามารถจะรูไดโดยการมองเห็น
เมื่อมีการรั่ว หรือฉีกขาดที่พื้นผิวของ HEPA Filter หรือบริเวณ Seal รวมทั้งความเร็วลมที่
สูงหรือต่ําจากระดับมาตรฐาน
Ê

Calibration for pH meter

คือการตรวจสอบประสิทธิภาพของ pH meter ที่ใชวา ผลการวิเคราะหใหคา pH ได
ถูกตองเที่ยงตรงตามความเปนจริงหรือไม เนื่องจาก pH meter ปจจุบันมีมากกวา 50 ยี่หอ
บางยี่ห อ หรือ บางชนิ ดคุณภาพคอ นขางต่ํ าไมส ามารถใหค วามถูก ตอ งระดับ ทศนิ ย ม 1
ตําแหนงได อีกประการหนึ่งในความจําเปนที่ตอง Calibrate คือ เครื่องทุกเครื่องเมื่อถูกใช
งานไปในระยะหนึ่งยอมคลาดเคลื่อนไปจากคามาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว
ทั้ง 2 บริการนี้ แผนกชางบริการตระหนักดีถึงความสําคัญ ความจําเปน และประโยชน
ที่ทานผูมีอุปการคุณจักไดรับ จึงไดลงทุนทั้งเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ ตรวจวัด
ปรับแตง และที่สําคัญ คือบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ ซึ่งไดรับการอบรม ถายทอด
จากบริษัทผูผลิต หรือบริษัทตางประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ
สนใจการบริการ ติดตอไดที่แผนกชางบริการ หรือเยี่ยมชมจาก

http://www.sciencetech.th.com
อนึ่งปญหาจากการระบาดและอันตรายของเชื้อหวัดมรณะ (SARS) แผนกชางบริการ
กํ าลั งพิ จารณาการบริ การในสวนเครื่องกํ าจั ดมลพิษ ชนิด แพรกระจายในอากาศ ( Air
Cleaner or Purifier) ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับทานผูมีอุปการะคุณ แตถา
หากทานมีปญหาเรงดวนสามารถติดตอแผนกชางบริการไดทันที
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