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ประวัติความเป็นมา

⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ ⌫  ⌫ 

หนองบงคายตั้งอยู่ที่ ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ซ่ึงถูกล้อมรอบด้วยเนินเขา ต่อมาทางราชการ
ได้สร้างเข่ือนก้ันทางน้ำ จึงทำให้เกิดเป็นทะเลสาบย่อยๆ ข้ึน มีพ้ืนท่ี
ประมาณ 2,711 ไร่ มีช่ือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ทะเลสาบเชียงแสน”
เป็นที่อาศัยหากินของสัตว์ป่า คุ้มครองชนิดต่างๆ โดยเฉพาะพวก
นกน้ำ เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดผี นกอีลุ้ม นกอีล้ำ นกอีโก้ง นกกวัก
นกกระสานวล เป็นต้น ตลอดจนนกกระยางชนดิต่างๆ ประกอบกับ
ภูมิประเทศมีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม จึงเป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
ทั่วไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศให้บริเวณพื้นที่
หนองบงคายเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2528
เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และคุ้มครองสัตว์ป่าในบริเวณนี้ให้ดำรงชีวิต
ได้อย่างปลอดภัยตลอดไป

เมื่อมีการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันครั้งแรก
ในช่วงต้นปี วงจรชวิีตของรฐัธรรมนญูฉบับใหมก็่ได้เร่ิมต้นข้ึนมา
อย่างเป็นทางการ กระแสความสนใจของสงัคมจากนีไ้ปจะสาละวน
อยู่กับการติดตามความเป็นไปในการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เป็น
เร่ืองหลัก ถึงแม้ใครจะพยายามไมใ่ส่ใจ แต่ก็เช่ือว่ายากท่ีจะหลุดพ้น
ไปจากการรับรู้ได้

อธิบายคร่าวๆ ถึงกระบวนการจดัทำรัฐธรรมนญูฉบับใหม่
ตามแนวทางของรฐัธรรมนญูช่ัวคราว พ.ศ.2549 ก็คือ หลังจากท่ีเรา
ได้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้ง 35 คนแล้ว จากนี้คณะ
กรรมาธิการยกร่างฯ จะต้องดำเนินการจัดทำร่างฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 180 วัน พร้อมจัดทำคำชี้แจงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
มีเรื ่องใดบ้างที ่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540
เพราะอะไร โดยการส่งร่างฯ และคำช้ีแจงไปให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนญู
องค์กรต่างๆ รวมถึงสถาบันอุดมศึกษา (เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
พิจารณาและเสนอความคดิเห็น โดยท่ีจะต้องเผยแพร่ร่างฯ และจัด
รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนประกอบ

ขั้นตอนต่อไป คณะกรรมาธิการยกร่างฯ จะได้พิจารณา
ความเห็นขององค์กรต่างๆ ข้างต้น รวมถึงคำขอแปรญัตติของสมาชิก
สภาร่างรัฐธรรมนญูด้วยกันเอง โดยคณะกรรมาธกิารยกร่างฯ จะต้อง
แสดงเหตุผลในการแก้ไขหรือไม่แก้ไขตามน้ัน และให้ย่ืนร่างฯ สุดท้าย
ต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
ในร่างฯ น้ันท้ังฉบับ ซ่ึงเม่ือผ่านข้ันตอนน้ีแล้ว ให้นำร่างฯ น้ีเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ และต้องจัดให้มี การออกเสยีงประชามติ (จริงๆ
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทย) ว่าจะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญท้ังฉบับ ซ่ึงจะต้องกระทำภายในวันเดียว
กันท่ัวท้ังประเทศ (คาดว่าจะเป็นช่วงราวๆ เดือนสิงหาคมน้ี)

ฉะน้ัน ในบรรยากาศท่ีบ้านเมืองต้องการความสมานฉันท์เช่นน้ี
จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนอย่างเราท่านจะได้ร่วมช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ได้มาซึ่ง
รัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งซึ ่งเป็นไปตามความปรารถนาของผู้คน
ส่วนใหญ่น่ันเอง

จุดเด่นท่ีน่าสนใจ
พื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นผืนน้ำเงียบสงบร่มรื่นเหมาะแก่การ

พักผ่อนหย่อนใจ และทัศนศึกษาธรรมชาติชีวิตของนกชนิดต่างๆ
เช่น นกเป็ดแดง นกเป็ดหอม นกเป็ดลาย นกกาใหญ่ เป็นต้น โดยเฉพาะ
บริเวณหลังเข่ือนจะมีนกมาอาศัยอยู่มากในฤดูหนาว และมีประชาชน
มาทัศนศึกษาเป็นจำนวนมาก

ณัฐกร วิทิตานนท์
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ทะเลสาบเชียงแสน
ทะเลสาบเชียงแสน หรือ เขตห้ามล่าสัตว์หนองบงคาย ได้รับ

การประกาศใหเ้ป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์าหนองบง่คายมาตัง้แต่ วันที ่ 4
เมษายน พ.ศ. 2528 ทะเลสาบเชียงแสน ลักษณะเป็นทะเลสาบล้อมรอบ
ด้วยภูเขาในฤดูหนาวอากาศเย็นและมีหมอกปกคลุมท่ัวไป ตามเนินเขา
มีรีสอร์ทของเอกชนอยู่หลายแห่ง แต่เดิมเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ต่อมา
มีการสร้างฝายก้ันน้ำ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบขนาดใหญ ่และมีหนองน้ำ
ขนาดเล็กกระจายอยู่หลายแห่ง ทะเลสาบเชียงแสนจึงเป็นถิ่นที่อยู่
อาศัยของนกน้ำชนิดต่างๆ และมีนกประจำถิน่ เช่น นกอีโก้ง นกอีล้ำ
เป็ดแดง ฯลฯ พอถึงฤดูหนาวจะมีนกเป็ดน้ำจำนวนมากบินย้ายถิ่น
เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ หลายชนิดเป็นนกหายาก เช่น เป็ดเทาก้นดำ
เป็ดเปียหน้าเขียว เป็ดดำหัวดำ เป็นต้น จึงเป็นแหล่งดูนกท่ีน่าสนใจ
มากอีกแห่งหนุ่งของภาคเหนือตอนบน
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สถานท่ีต้ังและขนาดของพ้ืนท่ี
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลโยนก

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเน้ือท่ีประมาณ 2,711 ไร่

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไป
ลักษณะเป็นหนองน้ำธรรมชาตขินาดใหญ่ ล้อมรอบไปดว้ย

เนินเขาขนาดเลก็และใหญ่ ระดับความลึกโดยเฉล่ีย 2.5 เมตร

ลักษณะอากาศ
ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัดและมีหมอกหนาทึบทั่วไป

ฤดูร้อนอากาศร้อนพอประมาณ ฤดูฝนมีฝนตกชุกทั่วไปและอากาศ
ค่อนข้างชื้นในฤดูหนาว

ตำนานทะเลสาบเชียงแสน
มีตำนานว่าเจ้าเมืองเชียงแสนได้เลี้ยงเป็ดและห่านไว้ใน

หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง แต่มีปลาไหลเผือกตัวหนึ่งออกมากินเป็ด
และห่านทุกวัน จนเจ้าเมืองทนไม่ได้ จึงขอฝ้ายบ้านละ 1 ป๊ีบ เพ่ือมา
พันหลังเป็ดและห่านทุกตัวให้เป็นสายเบ็ด เมื่อปลาไหลออกมากิน
เป็ดอีกจึงติดเบ็ด ชาวบ้านจึงช่วยกันจับข้ึนมาท่ีบ้านแม่ฮะ แล้วใส่เกวียน
มายังบ้านแม่ลัวเพื่อทำเป็นอาหารแจกจ่ายไปทั่วเมือง

วันนั้นเองลูกชายของพระอินทร์ได้มาเที่ยวบ้านแม่ม่ายคนหนึ่ง
และได้ถามว่าเมืองน้ีมีกล่ินอะไรหอมไปท่ัว แม่ม่ายจึงเล่าให้ฟัง ลูกชาย
พระอินทร์จึงถามแม่ม่ายว่าได้กินปลาไหลเผือกกับเขาด้วยไหม แม่ม่าย
ตอบว่าชาวเมืองไม่ได้แบ่งให้ลูกชายพระอินทร์บอกว่าดีแล้ว และส่ังว่า
คนืนีถ้้าไดย้นิเสยีงอะไรหา้มออกนอกเรอืนเดด็ขาดพอตกกลางคนืก็
มีเสียงดังกึกก้อง แม่ม่ายนึกถึงคำเตือนที่ได้ยินมา จึงปิดประตูบ้าน
เงียบอยู่ พอตอนเช้าก็ไม่เห็นเมืองเสียแล้ว มีแต่น้ำเว้ิงว้างไปท่ัว กลาย
เป็นทะเลสาบใหญ่โต เหลือแต่บ้านที่แม่ม่ายอยู่ซึ่งเหมือนเป็นเกาะ
จึงเรียกว่า “เกาะแม่ม่าย”

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว จากเชียงแสนตรงไปตามทางหลวง

หมายเลข 1016 ประมาณ 5 กม. จนถึง กม.ท่ี 27 บ้านกู่เต้า เล้ียวซ้าย
เข้าไปตามทางอีก 1 กม. จะถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ฯ ซ่ึงอยู่ริม
ทะเลสาบเชยีงแสนถนนจะเลยีบรมิทะเลสาบไปเรือ่ยๆ

รถโดยสาร นั่งรถเชียงราย-เชียงแสน พอถึงเชียงแสน
ให้เช่าเหมารถสามล้อเครื่องจากเชียงแสนต่อไป

ที ่นี ่เป็นศูนย์รวมของนกเป็ดน้ำมากที ่สุดในเมืองไทย
เรามีโอกาสจะได้พบนกเป็ดน้ำที่มีรายงานในเมืองไทยเกือบทุกชนิด
บางปียังเคยมีรายงานแล้ว 14 ชนิด ตั้งแต่เป็ดหลายฝูงใหญ่ไปจน
ถึงชนิดหายากอย่างเป็ดโปช๊าดหลังขาว นอกจากน้ียังพบนกชนิดใหม่
ของเมืองไทยเป็นประจำทีน่ี่ด้วย ล่าสุดคือนกเป็ดดำใหญ่

นอกจากจะเป็นหมอด้านนิติเวชท่ีผู้คนอยากจะให้เป็น
ผู้ชันสูตรศพญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักที่สุดในประเทศแล้ว
คุณหมอยังเป็นนักเขียนที่มีแฟนคลับติดตามอย่างแน่นหนา
เช่นกัน พิสูจน์ได้จากผลงานเขียนต่างๆ ที่ออกมาเป็นระยะ
ไม่ว่าจะเป็นรักเป็นศพ ผ่าความดัง พลิกแฟ้มคดีปริศนา ฝันให้
พรุ่งน้ีไม่มีศพ เปร้ียวหลบในหรือวันรุ่น วุ่นวาย สดใส หรือแสบซ่า
ซึ่งงานทุกชิ้นล้วนได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

มาวันน้ี... วันท่ีเหตุการณ์บ้านเมืองสับสนวุ่นวาย ผู้คน
ต้องการกำลังใจและเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ คุณหมอก็ไม่รอช้า
เร่งออก “สารส้ม” สารเคมีชนิดหน่ึงท่ีทำให้ตะกอนในน้ำจับตัว
กันจนสามารถกรองทิง้ได้ น้ำท่ีใสสะอาดมีคุณภาพ ซ่ึงเป็นการ
บ่งบอกกรอบแนวคิดหนังสือเล่มน้ีได้อย่างน่าสนใจ  โดยคุณหมอ
ได้นำเสนอข้อคิดในการกำหนดทิศทางของการทำงาน รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมในสังคม เพ่ือช่วยกันฝ่าวิกฤติของชาติให้ผ่านพ้นไป
การใช้แนวคิดทางธรรมะซึ่งคุณหมอเปรียบเหมือนสารส้มที่ใช้
กับประสบการณ์จริงเพื่อสร้างความเป็นไทในตัวเอง... และ
เพื่อชาติบ้านเมือง

     มาแกว่งสารส้มกันเถอะ ตะกอนขุ่นในชีวิตจะได้หมดไป!!!



“สารส้ม”
(สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, 160 หน้า, ราคา 160 บาท)
ผู้เขียน : พญ. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์
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ผู้สัมภาษณ์ :  สวัสดีค่ะ อาจารย์
รศ.ดร.ทัศนา :  สวัสดีค่ะ
ผู้สัมภาษณ์ : ต้อนรับอาจารยม์าอยู่กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะ ทราบวา่อาจารย์

  เป็นประธานจดัต้ังสำนักวิชาพยาบาลศาสตรใ์ห้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  อาจารย์จะกรุณาแนะนำ ประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงานท่ีผ่านมาเพ่ือ
  ให้ชาวแม่ฟ้าหลวงได้รู้จักนิดหน่ึงได้ไหมคะ

 ⌫  ⌫

⌫ ⌫
  
⌫ ⌫

รศ.ดร.ทัศนา     : ดิฉันสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพฯ และสำเร็จการศึกษาวิชาพยาบาล
  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ ต่อจากนั้นได้ศึกษาสำเร็จหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชขั้นสูงจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนเข้ารับตำแหน่งอาจารย์พยาบาล ณ โรงเรียน
  พยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยัศิริราช คณะแพทยศ์าสตรศิ์ริราชพยาบาล
  ภายหลังเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ 2 ปี ดิฉันจึงได้รับทุนจากองค์การระหว่างประเทศได้ไปศึกษาต่อระดับ
   ปรญิญาโทและเอก ณ Boston University ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ผูสั้มภาษณ์ : อาจารยส์ำเรจ็ปรญิญาโทและเอกในสาขาอะไรคะ
รศ.ดร.ทศันา : ดิฉันเรยีนปรญิญาโทสาขา Adult Psychiatry จบเมือ่ปี 2517 ส่วนปรญิญาเอก สาขา Health and Higher Education

  เม่ือปี 2521 ค่ะ นานมากแลว้
ผูสั้มภาษณ์ : กรณุาเล่าถึงประวตักิารทำงานทีผ่า่นมาดว้ยคะ่
รศ.ดร.ทศันา : ภายหลังสำเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาเอก ดิฉันก็ได้กลับมาปฏบัิติงานเปน็อาจารยท่ี์คณะแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยั

  มหิดล ก็คือ โรงเรยีนพยาบาลผดงุครรภแ์ละอนามยัศิริราชเดมิ ซ่ึงตอนนีไ้ด้รับการยกฐานะเปน็คณะวชิาแลว้ ทำงานอยู่
    ท่ีน่ีก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าท่ีสำคัญหลายอย่าง ต้ังแต่ผู้ช่วยคณบดี ประธานกรรมการหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์
  รองประธานโครงการบณัฑิตศึกษา รวมทัง้หัวหนา้ภาควชิาสุขภาพจติและการพยาบาลจติเวชศาสตร ์กระทัง่ปี 2530
  ดิฉันจงึได้รับการสรรหาเปน็คณบดคีณะพยาบาลศาสตร ์ เป็นสมยัแรกและไดด้ำรงตำแหนง่น้ีอยู่ถึง 3 สมัย (12 ปี)
  ระหวา่งปี 2530-2542

ผูสั้มภาษณ์ : ทราบว่าอาจารย์เคยดำรงตำแหน่งนายกสภาการพยาบาลด้วย
รศ.ดร.ทศันา : ค่ะ ดิฉันได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 2541-2545 และวาระ 2546-2549 และ

  ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภาการพยาบาล ซ่ึงเป็นนายกสภาการพยาบาลทีม่าจากผูป้ระกอบวชิาชพีการพยาบาลคนแรก
   และไดอ้ยู่ในตำแหนง่น้ี 2 วาระ ซ่ึงตามกฎหมายจะอยูใ่นตำแหนง่ได้ไม่เกิน 2 วาระ

ผูสั้มภาษณ์ : ก่อนหน้านี้มีนายกสภาการพยาบาลมาแล้ว แต่นายกฯ มิได้มาจากผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
รศ.ดร.ทศันา : ถูกต้องค่ะ พรบ.วิชาชพีการพยาบาล พ.ศ. 2528 กำหนดใหน้ายกสภาการพยาบาล เป็นปลดักระทรวงสาธารณสขุ

   โดยตำแหนง่ แต่ พรบ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภฉ์บับปรบัปรงุ ปี 2540 กำหนดให้นายกสภาการพยาบาล
              มาจากการเลอืกต้ัง

ผูสั้มภาษณ์ :  ทราบว่าอาจารย์เคยเป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชปูถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนด้ีวย
รศ.ดร.ทศันา : ดิฉันเคยไดรั้บเลือกเป็นนายกสมาคมพยาบาลแหง่ประเทศไทยมาแลว้ 2 สมัย ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2541 และใน

  ปัจจุบันเมื่อเดือนมกราคม 2550 ดิฉันได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยอีกวาระหนึ่งค่ะ
   ซ่ึงวาระจะมรีะยะเวลา 2 ปี 2550 และ 2552

ผูสั้มภาษณ์ : ขอถามถึงเหตุผลที่อาจารย์เข้ารับตำแหน่งคณบดีและประธานโครงการจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล.
รศ.ดร.ทศันา : ดิฉันได้รับทราบเรื่องการเปิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตั้งแต่เมื่อแรกก่อตั้งมหาวิทยาลัย และได้รับทราบว่าเป็น

  มหาวทิยาลยัทีจั่ดตัง้ข้ึนเพ่ือสืบสานพระราชปณธิานของสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีจึงมีความเชือ่เสมอมาวา่
  มหาวิทยาลัยน้ีคงจะต้องเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยเหตุท่ีว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนไีด้เคยทรงศึกษา
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  วิชาชีพการพยาบาลมาก่อน การเปิดสอนสาขาวิชาชีพนี้จึงถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานที่สำคัญประการหนึ่ง
   จนกระทัง่ปลายป ีพ.ศ. 2548 ดิฉันไดรั้บการประสานงานจากทา่นอธิการบด ีรศ.ดร.วันชยั ศิริชนะ ขอให้ดิฉันชว่ยเปน็
  ประธานการเปิดสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายอันแน่วแน่ที่จะเปิดการสอนวิชาชีพนี้
  ดิฉันเรียนท่านว่าการเปิดสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ต้องลงทุนมาก ทั้งในด้านวัสดุครุภัณฑ์และบุคคลากร เพราะเป็น
   สาขาวชิาชพีเฉพาะ จึงมีมาตรฐานกำกบัทัง้ด้านวชิาการและวชิาชพี ซ่ึงท่านอธกิารบดมีีความเขา้ใจเปน็อยา่งดี และยนิดี
  สนับสนุนให้การเปิดดำเนินการไปเป็นอย่างมีมาตรฐานทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ดิฉันจึงได้รับเป็นประธานโครงการ
  จัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ที่นี่ และได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งสำนักวิชาในรายละเอียด
  มาตัง้แต่ปลายป ี2548

ผูสั้มภาษณ์ : อาจารยม์แีนวทางในการจดัหลกัสูตรและการเรยีนการสอนอยา่งไร
รศ.ดร.ทศันา :  แนวทางในการจัดหลักสูตรได้ดำเนินการให้เป็นตามมาตรฐานขององคก์รหลักคือมาตรฐานทางวชิาการของมหาวิทยาลัย

  แม่ฟ้าหลวงมาตรฐานหลักสูตรของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมาตรฐานทางวิชาชีพของสภาการพยาบาล
ผูสั้มภาษณ์ : แล้วการจดัการเรยีนการสอนละ่คะ
รศ.ดร.ทัศนา     : มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงเปน็มหาวทิยาลยัทีต้ั่งอยู่ในชมุชนทีมี่ลักษณะเฉพาะ สำนกัวิชาพยาบาลศาสตรจ์ะจดัการเรยีน

  การสอนโดยใช้ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยเป็นฐาน โดยสำนักวิชาจะกำหนดให้การฝึกปฏิบัติของทุกสาขาวิชาหลัก
  ในหลักสูตรลงไปฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนให้มากที่สุด เพื่อดูแลบุคคลในชุมชนให้มีสุขภาพดี และการแก้ปัญหา
  การเจ็บป่วยเล็กน้อยในชุมชน ส่วนการฝึกปฏิบัติการดูแลบุคคลในภาวะเจ็บป่วยก็จะใช้โรงพยาบาลเชียงราย
   ประชานเุคราะห ์และโรงพยาบาลชมุชนในพืน้ที่

ผูสั้มภาษณ์ :   ดูเหมือนว่าท่านอาจารย์จะเน้นท่ีชุมชนมาก ส่ิงท่ีอาจารย์คาดว่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จะสามารถให้กับชุมชนจะเป็นอย่างไร
รศ.ดร.ทศันา :  การท่ีสำนักวิชาพยาบาลศาสตรจ์ะจัดการเรียนการสอนโดยใชชุ้มชนเป็นฐานได้น้ัน ชุมชนต้องมีส่วนร่วม (participation)

  ทั้งในด้านการให้ข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพของชุมชน การวางแผน และการให้ความร่วมมือด้านการเรียนการสอน
  โดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั ้น ทั ้งบุคคลในชุมชนและนักศึกษาจะได้เร ียนรู ้ไปด้วยกัน โดยเป้าหมายสูงสุดคือ
  “การสรา้งชุมชนคณุภาพ” (Healthy Community)

ผูสั้มภาษณ์ : ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากๆ อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
รศ.ดร.ทศันา : สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นสำนักวิชาน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามาเป็น

  ส่วนหนึง่ของชมุชนนี ้ขอเรยีนยนืยนัวา่ดิฉันมคีวามมุง่ม่ันทีจ่ะผลติพยาบาลทีมี่คุณภาพเพ่ือสืบสานพระราชปณธิานของ
  สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงอยา่งดีท่ีสุดคะ่
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สถานการณ์บ้านเมือง  ส่งผลให้ทุกฝ่าย
ต้องร่วมมอืกันเพ่ือเย่ียวยาปญัหาตา่งๆ ท่ีเกิดข้ึน
ส่ิงหน่ึงท่ีสังคมพร้อมหยิบย่ืนให้ในเวลาน้ีคือน้ำใจ
ท่ีมีให้แก่กัน “จันทร์ชวนคิด” หยิบประเด็นปัญหา
นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ใต้สุดของประเทศ
ท่ีต้องห่างบ้านมาศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาท่ีอยู่
เหนือสุดประเทศไทย ความรู้สึก...ความประทับใจ
...การดูแลและน้ำใจ ท่ีสถาบันแห่งน้ีหยิบย่ืนให้กับ
เด็กๆ กลุ่มน้ี

เป็นอย่างไรบ้าง...จันทร์ชวนคิดรายการ
สนทนาแนวสร้างสรรค์ได้นำภาพและความประทับใจ
ออกอากาศเมื่อวันที่  26 ก.พ. 50 เวลา 23.00 น.
ท่ีผ่านมา มีวาทะเดด็ท้ังจากน้องๆ นักศึกษา 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่ีมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จากอธิการบดี และพิธีกรรายการจันทร์ชวนคิดที่

น่าสนใจและน่าคิด
“ นโยบายหนึง่ท่ีผมมอบให ้  คือให้อาจารย์

ช่วยดูแลเด็กท่ีห่างไกลบ้าน  ดูแลเค้าเหมือนเป็นลูก”
รศ.ดร.วันชัย  ส่ิงท่ีผู้เป็นพ่อจะมอบให้กับลูก

“ ความคดิของผม  อธิการบดต้ีองอยู่ใน
ห้องบริหารงานอย่างเดียว แต่ท่ีน่ีท่านทำเหมือนไม่ใช่
อธิการ คนท่ัวไปดูไม่รู้ว่าเป็นอธิการ เพราะท่านมา
คลุกคลีใกล้ชิดกับเดก็นักศึกษาอยู่เสมอ” นเรศ สาและ
.....ประธานชมรมมุสลิม

“ได้รับการดแูลจากท่ีร่วมสถาบนัอย่างดี
มีความอบอุ่นและไม่เคยถูกกีดกัน”

“เห็นด้วยกันระบบของมหาวิทยาลัย
“โซตัส” ท่ีอยู่ในความถูกต้อง คือระบบท่ีดูแลน้อง”

“ประทับใจกับแม่ฟ้าหลวงและทุกท่าน
ท่ีเป็นแม่ฟ้าหลวงท่ีทำให้วันน้ีดีท่ีสุดคะ” อรวรรณ...
ผู้ดำเนินรายการ

ส่วนการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรม
“อธิการบดีพบพนักงานใหม่” ประจำปี 2550 เมื่อวันจันทร์ที่
26 ก.พ. ท่ีผ่านมา โดยมีพนักงาน คณาจารย์ใหม่เข้าร่วม 54 คน
ณ ห้องประชุมเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

รองศาสตราจารย ์ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี กล่าวกับ
พนักงานใหม่ของ มฟล. ว่า การเป็นพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัย
แห่งน้ี ซ่ึงถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยกลางเก่ากลางใหม่ เพราะปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยแห่งน้ีก้าวเข้าสู่ปีท่ี 9 แล้ว จะเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัย
ใหม่ก็กระไรอยู่ และการท่ีเราก้าวมาถึงจุดน้ีแล้วเราจะต้องมีความ
ระมัดระวังในการก้าวเดิน ไม่ใช่แค่ระดับผู้บริหารเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี
จะต้องรวมไปถึงคณาจารย์ พนักงาน ทุกคนท่ีอยู่ในมหาวิทยาลัย
แห่งน้ี ขณะน้ีเราต้องเรียกภาวะของมหาวิทยาลัยว่าเราอยู่ในกระแส
ของการแข่งขัน การเปล่ียนแปลง และการท้าทาย ซ่ึงสามคำน้ีเป็น
คำท่ีเราต้องตระหนักให้มาก เพราะหากเม่ือไรท่ีเราไม่ใส่ใจกับคำน้ี
แล้ว เราก็จะถูกท้ิงไว้ข้างหลัง

อธิการบดี ยังได้ฝากข้อคิดให้กับพนักงานใหม่อีกด้วยว่า
ส่ิงท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ีต้องการจากพนักงานใหม่มี 6 ข้อด้วยกัน
คอื 1. ตอ้งการความจงรกัภักดจีากพนกังานทีม่ตีอ่มหาวทิยาลยั
เพราะหากเรามีความภาคภูมิใจต่อสถาบันแล้วเราจะมีความสุข
และความเต็มท่ีในการทำงาน 2. คำม่ันสัญญาท่ีจะร่วมกันทำให้เป็น
1 ในประเทศ  3. ความรับผิดชอบ ขอให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่การงานของตนเองให้ดีที่สุด 4. มีวินัยในการทำงาน
5. มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี และ 6. จะต้องมี
ความน่าเช่ือถือได้ ท้ัง 6 ข้อน้ีถ้าทุกคนทำได้เราจะถือว่าเป็นคำม่ัน
สัญญาท่ีเราชาว มฟล. จะช่วยกันทำให้มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นหน่ึง
ในประเทศในทุกด้าน

นอกจากน้ี รศ.ดร.วันชัย ยังได้กล่าวถึงคุณสมบัติของครู
อาจารย์ท่ีดีให้แก่คณาจารย์ใหม่ฟังว่า การเป็นครู อาจารย์ น้ันส่ิงแรก
ที่จะต้องมีคือความรู้ เพราะหากขาดซึ่งความรู้แล้วเราก็จะไป
สอนอะไรใครไม่ได้ และขอให้ทุกคนจำไว้ว่าอาชีพครูเป็นอาชีพ
ท่ีมีเกียรติ 1 ในสามของโลกคือ ครู หมอ และนักกฎหมาย เม่ือมี
ความรู้แล้วจะต้องรู้จักท่ีจะถ่ายทอดความรูน้ั้นให้แก่ลูกศิษย์ มีใจรัก
ในการถ่ายทอดความรู้โดยไม่เบื่อหน่ายด้วย ครูจะต้องมีความรัก
ความห่วงใย ปรารถนาดี หวังดี เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์อยู่
ตลอดเวลา น่ันหมายถึงว่าเราจะต้องเป็นครูตลอด 24 ช่ัวโมง หาก
ใครทำไดท้ั้งหมดนีก็้จะถือได้ว่าเป็นคร ูอาจารยอ์ย่างแท้จริง
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สวนพฤกษศาสตร์แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้จัดทำฐานข้อมูลเก่ียวกับต้นไม้และพรรณพืชกับวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
พรรณพืชทานในลุม่น้ำโขงก็เป็นส่วนหนึง่ของโครงการดงักล่าวมานี้

รรณพืชทานได้ในลุ่มน้ำโขงพ

กระเจ๊ียบแดง มี 2 subspecies
(1) H. subdariffa altissima Wester เป็นพืชปลูกเอาเส้นใย

ในอินเดีย (ปลุกในท่ีราบลุ่มแม่น้ำคงคา)  ไนจีเรีย  อเมริกาเขตร้อน
ลำต้นเขียว ดอกเหลือง  กลีบรองดอกสีเหลืองหรือสีแดง  ไม่ใช้ทำ
อาหารหรือเครื่องดื่ม

(2) H. subdariffa subdariffa  L. คือกระเจ๊ียบแดง ท่ีปลูกกัน
อย่างแพร่หลาย  โดยสายพันธ์ุท่ีปลูกมี bhagalpuriensi, intermedius,
albus, และ  rubber ซ่ึงปลูกกันแพร่หลายมากท่ีสุด

M.de L’Obel ซ่ึงเป็นนกัพฤกษศาสตรยุ์โรป เป็นคนแรก
ที่เขียนเรื่องราวของกระเจี๊ยบแดงเมื่อปี 1576 ส่วนการทดสอบว่า
กระเจ๊ียบแดงเป็นพืชท่ีสามารถทานได้มีการทดสอบคร้ังแรกท่ีเกาะชะวา
เม่ือปี 1687 ท่ีอเมริกาน้ัน ทาสแอฟริกาได้นำกระเจ๊ียบแดงไปปลกู
ในอเมริกาเป็นคร้ังแรก และในปี 1892 อังกฤษได้เอาพันธ์ุกระเจ๊ียบ
ไปปลูกท่ีควีนส์แลนด์ และใช้เวลาร่วม 17 ปี จึงสามารถขยายการปลูก
เพื่ออุตสาหกรรมเครื่องดื่มเป็นครั้งแรกด้วยการปลูกบนพื้นที่เพียง
10 ไร่  สายพันธ์ุกระเจ๊ียบแดงนี ้  ต่อมาได้ขยายไปปลกูกันอย่างแพร่
หลายในอเมริกาเขตร้อน โดยปลูกเป็นพืชเด่ียวหรือปลูกผสมกับพืชอ่ืน

ก ระเจ๊ียบแดง (Hibiscus subdariffa Linn.)

นกำเนิด
เป็นพรรณพืชดั้งเดิมของซูดาน นำไปปลูกที่อินเดียและ

มาเลเซีย แล้วขยายการปลูกไปทั่วเขตร้อน มีการปลูกมากหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 พม่าปลูกประมาณ 10,000 ไร่ มีผลผลิต
ประมาณ 200 เมตริกตัน คนลาวและคนเขมรต่างก็ปลูกเพ่ือการบริโภค
ภายในประเทศ

ถิ่

กระเจ๊ียบแดงเป็นพืชท่ีปลูกได้ท่ัวไป ชอบดินร่วนซุย ชอบ
อากาศร้อนมากกว่าอากาศหนาว สามารถปลูกบนที่สูงจากระดับ
น้ำทะเลถึง 900 เมตร การปลูกใช้หยอดเมล็ด หลุมละ 1-2  เมล็ด
ระยะห่างระหว่างต้น 50 ซม. ในช่วงสองเดือนแรกควรให้น้ำสม่ำเสมอ
สายพันธ์ุท่ีใช้ตือพันธ์ุซูดาน พันธ์ุเกษตร

ก ารปลูกและการดูแล

ชื่  อวงศ์
MALVACEAE

ในร้านขายอาหารสุขภาพของอเมริกาและยุโรป ต่างก็มี
กระเจ๊ียบแดงเป็นสินค้าหลัก โดยเรียกว่า Hibiscus Flores และเน้น
มากในเรื่องไร้สารพิษ กระเจี๊ยบจากไทยได้รับการนิยมมากเพราะ
มีคุณภาพดี และดีกว่ากระเจ๊ียบจากจนี ความจรงิแล้วกระเจ๊ียบของ
ซูดานจะมึคุณภาพดีกว่าแต่มีการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอ
แหล่งผลิตอ่ืนคือเม็กซิโก อีจิปต์ แทนซาเนีย มาลี จาไมก้า ปัจจุบัน
กระเจีย๊บแดงไดรั้บความงามนยิมใหป้ลูกกันมาก เน่ืองจากสามารถ
ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืน และอุตสาหกรรมยา

ยอดและใบรสเปร้ียว ทำให้โลหิตไหลเวียนดี ช่วยย่อยอาหาร
และหล่อล่ืนลำไส้ ใบใช้เป็นยาระบาย ตำพอกฝี ล้างชะบาดแผลดอก
โดยเฉพาะกลีบเล้ียงมีรสเปร้ียว ช่วยลดไข้ ขับน้ำดี ลดความดันโลหิต
ลดไขมันในเลือด ต้านการเกิดพิษกับตับ ต้านการเกิดแผลในกระเพาะ
มีฤทธ์ิฆ่าเช้ือบักเตรีในทางเดินปัสสาวะ และช่วยขับปัสสาวะ ลดกรด
ยูริกในปัสสาวะ มีฤทธิป้องกันการเกิดน่ิว

กลีบรองดอกมสีารสีแดงของ  anthocyanin  กรดเหลา่น้ี
ได้เพิ่มรสเปรี้ยวให้กับกระเจี๊ยบ ยังมีสารวิตามินเอ โปรติน และ
แร่ธาตุต่างๆ เช่นแคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม กลีบเลี้ยง
กระเจ๊ียบเม่ือต้มกับน้ำตาลจะได้น้ำกระเจ๊ียบ  เหมาะสำหรับผู้ป่วยท่ี
เป็นโรคนิ่ว ถ้าดื่มวันละลิตร ปัสสาวะจะใสขึ้น น้ำกระเจี๊ยบเหมาะ
สำหรับคนท่ีเป็นโรคเกาส์จะช่วยลดกรดยริูคในปัสสาวะ

ฝักมีรสจ ืด แก้อ ่อนเพลีย บำรุงกำลัง บำรุงธาตุ
ลดไขมันในโลหิต รักษาแผลในกระเพาะอาหาร

เมล็ดมีรสเมา ขับเหงื่อ ลดไขมันในโลหิต บำรุงโลหิต
บำรุงธาตุ ขับน้ำดี ขับปัสสาวะ แก้โรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ
กระตุ้นความรูสึ้กทางเพศ เป็นต้น

ชื่ อพ้ืนเมือง
ผักเก็งเค็ง ส้มเก็งเค็ง ส้มตะเลงเครง  ส้มปู (เง้ียว)
ส้มพอเหมาะ  ส้มพอดี  แกงแดง

กระเจี๊ยบแดงเป็นพืชผักยืนต้นขนาดเล็ก พืชปีเดียวสูงถึง
1-2 ม. ลำต้นและก่ิงก้านมีมีม่วงแดง ก้านใบยาว 5 ซม. ใบกว้าง
ขอบใบเว้าลึก 3 หยัก ดอกเป็นดอกเด่ียว ออกท่ีซอกใบ ขนาด 4-8 ซม.
เม่ือบานคล้ายดอกฝ้าย มีสีชมพู บริเวณกลางดอกมีสีแดงเข้ม กลีบ
รองดอกจะมีปลายแหลม มี 8-12 กลีบ กลีบเล้ียงจะแผ่ เม่ือดอกร่วง
กลีบเลี้ยงจะขยายใหญ่ขึ้น กลีบหนาแข็งสีแดงอมม่วง ผลแห้งจะ
แตกออกได

      กษณะทางชีววิทยาลั

NREMNREMNREMNREMNREMNREMNREMNREMNREMNREM

ก ารใช้ประโยชน์
ยอดและใบใช้ทำแกงส้ม หรือทานเป็นผัก ผลอ่อนทาน

กับน้ำพริก

ก ารพัฒนาผลิตภัณฑ์
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรง
ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ณ บริเวณพลับพลาพิธี
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ได้กราบบงัคมทลูรายงานการจดัสร้างอาคารศูนย์การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ ดังน้ี

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2548 เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์แผนไทยประยกุต์ การบริการ
สุขภาพ และสาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจรยิธรรม
และจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพ มีความสอดคลอ้งกับความตอ้งการกำลังคนด้านน้ีของ
สังคมและประเทศชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ ได้ดำเนินภารกิจมาโดยลำดบั ปัจจุบันได้จัด
การเรยีนการสอนหลกัสูตรในระดบัปรญิญาตร ีจำนวน 2 หลักสูตร คอื หลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาการบริการสุขภาพ และระดับอนุปริญญา 1 หลักสูตร นอกจากนี้จะ
เปิดสอนหลักสูตรกายภาพบำบดับัณฑิตข้ึนอีก 1 หลักสูตร

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และสาขาอ่ืนๆ
ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ข้ึน โดยได้รับงบประมาณแผ่นดินท้ังส้ิน 204 ล้านบาท
ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ อาคารปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์และ
อาคารหอผูป่้วย มีพ้ืนทีใ่ช้สอยโดยรวมประมาณ 17,000 ตารางเมตร สามารถใช้
เป็นท่ีจัดการเรียนการสอนและการวจัิย รวมท้ังเป็นท่ีตรวจรักษาผู้ป่วยท่ัวไปในระบบ
ผสมผสานระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์
ทางเลือกอ่ืนๆ โดยมีหอผู้ป่วยภายใน ขนาด 80 เตียง
            มหาวิทยาลัยมุ่งหวังเป็นอย่างย่ิงว่า อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยกุต์
แห่งน้ี จะเป็นอาคารท่ีอำนวยประโยชน์ในด้านการผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ การบริการสุขภาพ และสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอ่ืนๆ ออกไปรับ
ใช้ประเทศชาติและประชาชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถอำนวยประโยชน์
ด้านการรักษาพยาบาลแก่พ่ีน้องประชาชนในจงัหวัดเชียงราย จังหวัดใกล้เคียง และ
พ่ีน้องประชาชนในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยไม่เลือกเช้ือชาติ เผ่าพันธ์ุ และ
ฐานะทางสงัคมตลอดไป”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธี
วางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์
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1. เป็นห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนในกลุม่ สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ แพทยแ์ผนไทยประยกุต์พยาบาล ฯลฯ

2. เป็นสถานที่ในการบำบัดรักษาและดูแลสุขภาพให้แก่
บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยทัว่ไป เพ่ือใช้เป็นกรณศึีกษา
ของนักศึกษา

3. เป็นสถานท่ีฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชาแพทย์แผน-
ไทยประยกุต์ และการพยาบาล

อาคารหอผู้ป่วยใน เป็นอาคารต่อเน่ืองจากอาคารปฏิบัติการ
การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ สามารถใหบ้รกิารผูป่้วยได ้ 80 เตียง
โดยมวัีตถุประสงคใ์นการใชง้าน ดังน้ี

อาคารปฏบัิติการการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์

อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทยประยกุต์ เป็นอาคาร
3 ช้ัน โดยมี พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 9,800 ตารางเมตร

ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนนิการก่อสร้างท้ังส้ิน 540 วัน

ช้ันท่ี 3  เป็นส่วนของการเรียนการสอนนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การบริการสุขภาพ กายภาพบำบดั และพยาบาล

ช้ันท่ี 2 เป็นส่วนของการให้การรักษาพยาบาล ด้วยระบบ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ท้ังเวชกรรมแผนไทย เภสัชกรรมแผนไทย
หัตถเวชกรรมแผนไทยและ ผดุงครรภ์ และห้องออกกำลังกาย
สำหรบัผูป้ว่ย

ช้ันท่ี 1  เป็นพ้ืนท่ีในการตรวจผูป่้วยนอก  ด้วยการแพทย์
แผนปัจจุบันการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกอ่ืนๆ และ
ส่วนของธาราบำบัดที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกระดูก
และกล้ามเน้ือด้วยน้ำ ได้แก่ การรักษาด้วยการออกกำลังกายในน้ำ
ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจาก
พยาธสิภาพตา่งๆ

มีวัตถุประสงคเ์ป็นอาคารเพือ่การเรียนการสอนนกัศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การให้บริการวิชาการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพ และการวิจัย
ด้วยระบบการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์
ทางเลือกอื่นๆ

อาคารหอผูป่้วย

ลักษณะอาคาร
1. เป็นอาคารคอนกรตีเสริมเหล็กความสูง 4 ช้ัน ประกอบ

ด้วยห้องปฏิบัติการและส่วนบริการต่างๆ พื้นที่อาคารประมาณ
7,200 ตารางเมตร

2. งานระบบสาธารณปูโภคประกอบอาคารครอบคลมุถึง
ระบบ ห้องปฏิบัติการ ท่ีรองรับการปฏบัิติการท่ีเก่ียวขอ้ง และระบบ
ภายนอกอาคาร รวมงานถนนและภมิูสถาปัตยกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนนิการกอ่สร้างท้ังส้ิน 660 วัน

- ห้องออกกำลังกาย
- โยคะ/Meditation/ไทเก๊ก
- แผนกธาราบำบัด
- สระบำบัด
- คลงัยา
- ปรุงยาไทย/คลังยาไทย
- ห้องนวดแผนไทย
- ห้อง SPA
- ห้องทันตกรรม
- Macro-biotic food training room
- CSSD
- สำนักงานแพทย์
- ห้องพักพยาบาล
- ลานพักผ่อน
- อาคารผู้ป่วยขนาด 80 เตียง

ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ท่ีให้บริการดังน้ี
- ส่วนพักคอย
- แผนก ER
- สำนักงาน
- แผนกเวชภณัฑ์
- จ่ายยา
- Cashier
- เวชระเบียน
- Shop
- แผนกฝังเข็ม และนวดตัว
- แผนกประคบสมนุไพร
- แผนก Detox
- แผนกฝังเข็มและนวดตวั
- ห้องอบสมนุไพร
- แผนกฟืน้ฟรูา่งกาย
- ห้องกายภาพบำบัด

พ้ืนท่ีใช้สอยอาคารศนูย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์

คาดว่าทั้ง 2 อาคารจะเปิดใช้งานได้ภายในปีการศึกษา
2551 นี้อย่างแน่นอน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ในภายภาคหนา้ต่อไป
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550
ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เม่ือเวลา 09.30 น.

โดยมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม ทั้งสิ้น
656 คน ประกอบด้วย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 คน บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
38 คน รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 35 คน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 3 คน
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ 22 คน สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 44 คน

⌫⌦ ⌫⌦ ⌫⌦ ⌫⌦ ⌫⌦ 

สาขาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 43 คน สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร 18 คน บัญชีบัณฑิต
43 คน เศรษฐศาสตรบณัฑิต 87 คน บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 99 คน
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว 68 คน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 28 คน สาขาเทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ 19 คน นิติศาสตร
บัณฑิต 17 คน ศิลปศาสตรบัณฑิต 85 คน และผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติ
ผลการเรียนดีเด่น 7 คน

⌫ ⌫ ⌫ ⌫ ⌫ 

และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ มอบแด่ ศ.ดร.เจตนา นาควัชระ
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางด้านวิชาการและด้านบริหารด้วยความสำเร็จ
อย่างงดงาม ผู้ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านสังคมศาสตร์  และ
ภาษาศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ หลักสูตร

ในการน้ี สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีมติมอบปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มอบแด่ ฯพณฯ เฉิน  จ้ือล่ี (H.E. Madame Chen Zhili)
ผู้ทรงคณุวุฒิในสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์และได้อุทิศตนใหแ้ก่ความสมัพันธ์อันดี
ของมวลมนษุย์ ด้วยความเปน็นักบริหารและนักปกครองท่ีเป่ียมด้วยคุณธรรม มีวิสัยทัศน์กว้างไกลส่งผลให้เกิดความรเิร่ิมสร้างสรรค์ในการ
สร้างความสัมพันธ์ของราชอาณาจกัรไทยและสาธารณรฐัประชาชนจนี  จนเป็นท่ีประจักษ์และยกย่องอย่างสูงท้ังในประเทศและตา่งประเทศ

                                   

การสอน การอุดมศึกษา และการวิจัยของประเทศ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะ
นำช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทย  หากแต่ยังช่วยส่งเสริมความเขา้ใจอันดี
ระหว่างประชาชนชาวไทย  และประชาชนในโลกตะวนัตกอีกด้วย
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ประจำปีน้ี ข้าพเจ้ามีความยินดีท่ีได้ทราบว่ากิจการ ทุกด้านของมหาวิทยาลัย
ดำเนินก้าวหน้ามาด้วยดีเป็นท่ีน่าพอใจ ขอแสดงความช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคนท่ีได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ

 บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถ
เพียงพอท่ีจะออกไปประกอบอาชพีการงานสร้างความสำเร็จแก่ตนแก่ส่วนรวมได ้ในการ
ทำงานเพ่ือสร้างความสำเร็จและความเจริญน้ัน นอกจากการมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานท่ี
สุจริต ท่ีเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดโทษเกิดความเสียหายท้ังแก่ตนเองและผู้อ่ืน
แล้ว บัณฑิตควรตระหนักด้วยว่า คนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูง แต่ก็ไม่อาจ
สร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพัง หากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่าย
อ่ืนอย่างพร้อมเพรียงด้วย ดังน้ัน บัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคี
ประสานประโยชน์กับผู้ร่วมงานทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้กิจการงานท่ีทำดำเนินลุล่วง
สำเร็จผลเป็นประโยชนท่ี์แท้ น่ันคือ เป็นความเจรญิม่ันคงท้ังแก่ตัวท่าน แก่งาน และแก่
ประเทศชาติของเรา

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน
และผู้มาร่วมในพิธีน้ี ประสบความสขุ ความสำเร็จ และความเจรญิรุ่งเรืองโดยท่ัวกัน

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำปกีารศกึษา ๒๕๔๘

ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
วันอังคาร ท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

  ⌫    ⌫    ⌫    ⌫    ⌫  

                   

     ⌫    ⌫       ⌫    ⌫       ⌫    ⌫       ⌫    ⌫       ⌫    ⌫  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า
โปรดกระหมอ่มพระราชทานพระราชานญุาตใหม้หาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงจดัสรา้งพระเจา้ล้านทองขึน้
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมาย ุ๕๐ พรรษา และทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่มให้อัญเชิญมาเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำหรับเป็น

อันเป็นมหามงคลยิง่น้ี มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดสร้างเหรียญพระเจ้าล้านทอง
เฉลิมพระเก ียรติฯ และพระพุทธร ูปพระเจ ้าล ้านทองเฉลิมพระเก ียรติฯ
ดังมี ชนิดและขนาดตา่งๆ ดังต่อไปน้ี

ท่ียึดเหน่ียวจิตใจและเป็นท่ีสักการะของพนักงาน นักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนท่ัวไป
รูปแบบการจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นการจำลองมาจากพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง

พระประธานในอโุบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบูชาสักการะ พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ

เหรียญพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และ
พระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างโดย
นายแหลมสิงห์ ดิษฐพันธุ์ ผู้หล่อพระศรีศากยะทศพลญาณ
พุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ซ่ึงเป็น
ช่างท่ีมีฝีมือในการสรา้งพระทีป่ระณตียิง่ ซ่ึงเป็นทีย่อมรบัโดย
ทั่วกัน ดังนั้น เหรียญพระเจ้าล้านทอง และพระเจ้าล้านทอง
เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกองค์จึงมีความสวยงาม ประณีต น่าเล่ือมใส
ควรค่าแก่การบูชายิ่ง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดให้มีพิธีพุทธาภิเษกข้ึน
ในวันจันทร์ท่ี ๒๓ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ข้ึน  ๗ ค่ำ
เดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ) วันอธิบดี

เป็นพิธีพุทธาภิเษกครั ้งสำคัญยิ ่ง โดยที ่สมเด็จ
พระพุทธาจารย์ (เก่ียว อุปเสโน) ประธานคณะผูป้ฏิบัติหน้าท่ี
สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวหิาร เป็น
ประธานในพธีิด้วย พิธีพุทธาภเิษกเหรยีญและพระพทุธรปูจะ
ผ่านพิธีการปลุกเสกและอธิษฐานจิตจากพระสงฆ์ทรงสมณศักด์ิ
และพระเกจิอาจารย์ ท่ัวภาคเหนือมากถึง ๘๑ รูป ท้ังน้ี เพ่ือเป็น
การเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วทีท่รงครอง
ราชยค์รบ ๖๐ ป ีและทรงเจรญิพระชนมาย ุ๘๐ พรรษา ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐

นอกจากน้ีก็ยังจะได้ทำพิธีสวดเบิก (พิธีกรรมทางลา้นนา)
คือ การสวดในงานบวชพระพทุธรูปหรือพิธีพุทธาภิเษกน่ันเอง
เพื่อให้พระพุทธรูปนั้นมีศรี มีเดชะ มีพุทธานุภาพ วุฒิเจริญ
รุ่งเรือง และเพ่ือความศักด์ิสิทธ์ิสืบไป

⌫   ⌫   ⌫   ⌫   ⌫   


1. เหรียญขนาด ๓ เซนติเมตร
ราคาบชูาเหรยีญละ ๕๙ บาท
2. พระเจ้าล้านทองย่อส่วนขนาดความสูง ขนาด ๓ เซนติเมตร
แบบห้อยคอ ราคาบชูาองค์ละ ๑๐๙ บาท
3. พระเจ้าล้านทอง หน้าตักขนาด ๕ น้ิว
ราคาบชูาองค์ละ ๓,๙๙๙ บาท
4. พระเจ้าล้านทอง หน้าตักขนาด ๙ น้ิว
ราคาบชูาองค์ละ ๙,๙๙๙ บาท
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมบูชา ซ่ึงรายได้ท้ังหมด

มหาวิทยาลัยจะนำไปจัดสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 ⌫
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ช่ือ-นามสกุล : นายพงศกร เช้ือเจ็ดตน
บัณฑิตรุ่นท่ี 4 :  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์สำนักวิชาการจัดการ
อาชีพ : เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ บริษัท Reedtradex จ.เชียงใหม่
รายได้ : 14,000 บาท/เดือน

อีกหน่ึงบัณฑิตคุณภาพท่ีกำลังเร่งสร้างช่ือเสียงให้กับสถาบัน
อันเปน็ทีรั่กอย่างสุดกำลัง พร้อมๆ ไปกับพ้องเพ่ือนรว่มอดุมการณ์
ทั้งรุ่น สมกับตำแหน่งอดีตนายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขนาดจบไปเรยีบร้อยแล้ว จะทำอะไรก็
คิดถึงสถาบันก่อนเสมอ คนอะไรนา่รักซะจร๊ิงจริง

เอ็ดด้ี หรือนายพงศกร เช้ือเจ็ดตน บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นท่ี 4
และเป็นรุ่นแรกของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ “ผมได้โควตาเข้าเรียน
ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงของรัฐ ในสาขาเทคโนโลยกีารเก็บเก่ียว แต่ผมก็เลือกท่ีจะมา
เรียนที ่มฟล. เพราะผมคดิว่ามหาวิทยาลัยน้ีเป็นมหาวยิาลัยใหม่ น่าจะมีอะไรท่ีใหม่
และทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียน เทคโนโลยีอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ซ่ึงผม
คิดถูกนะท่ีมาเรียนท่ีน่ี” เอ็ดด้ีเร่ิมเล่าด้วยน้ำเสียงร่าเริง

อดีตนายกองค์การฯ เล่าต่อว่า ตอนแรกที่รู ้ว ่าที ่ มฟล.
สอนเป็นภาษาอังกฤษผมก็สนใจมาก เพราะถ้าเราจะเรียนเพื่อทำงาน
จริงๆ การที่เรารู้ภาษาอังกฤษทั้งในด้านชีวิตประจำวันและสาระวิชา
ท่ีเรียนมา ตรงน้ีจะทำให้เราได้เปรียบคนอ่ืนๆ มาก ซ่ึงตอนแรกท่ีเข้าเรียน
ที่นี่ก็ยอมรับนะครับว่ามีปัญหากับภาษาอังกฤษเหมือนกัน แต่อาศัย
ว่าใจสู้ และทางมหาวิทยาลัยก็ช่วยเปิดช้ันเรียนพิเศษข้ึนมา ตรงน้ีช่วยได้
มากเลยครับ

“การที่ผมเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ เพราะผมชอบ
คิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ การเรียนเศรษฐศาสตร์เราสามารถ
นำความรู้มาวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศ แนวโน้มและ
ทิศทางของเศรษฐกจิบ้านเราได้ ในภาพรวมแล้ว ก็คือ สอนให้
เรารู้จักคิดและวางแผนในการทำงาน สอนให้เรามองการณ์ไกล
ซึ่งผมสามารถนำสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดมาทำงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากบริษัทที่ผมทำงานอยู่
เพราะก่อนที่ผมจะมาทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นั้น บริษัทจะทดสอบด้วยการให้ผมไปดูแลงานซ่อมบำรุง
ซึ่งผมไม่มีความรู้ด้านนี้เลย แต่เขาจะดูว่าเรามีความสามารถ
ในการเรยีนรูง้านหรอืไม ่สามารถทีจ่ะวางแผนการทำงานทีเ่รา
ไม่เคยเจอมาได้หรือเปล่า น้ันคือส่ิงท่ีเขาทดสอบเรา” เอ็ดด้ีบอกเล่า

“การทำกิจกรรมในระหว่างเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
บางคนมีทัศนคติท่ีว่าเรามาเรียนก็ต้องเรียนอย่างเดียว กิจกรรมไม่ต้อง
ไปสนใจก็ได้ ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วผมว่าสำคัญมากนะครับ เพราะเรา
ไม่สามารถจะนำความรู้ในวิชาท่ีเรียนมา มาทำงานได้อย่างเดียว เราจะ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เราจะต้องประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์
เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น

สุดท้ายอดีตนายกองค์การฯ กล่าวในนามของ
ตัวแทนบัณฑิตรุ ่นที ่ 4 ว่า พวกเราจะพยายามอย่างสุด
ความสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล. ให้เป็นที่รู้จัก
มากกว่านี้ทั ้งด้านการทำงานหรือการศึกษาต่อ เพื่อปูทาง
ให้กับน้องๆ รุ่นหลัง แม้ว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเกิดมา

แบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อน ถ้าคนที่ไม่ทำกิจกรรมเลยเรียน
อย่างเดียว อาจจะทำให้พลาดโอกาสเรียนรู้ชีวิตแบบน้ีไปอย่างน่า
เสียดาย ผมอยากให้น้องๆ ท่ีจะเข้าเรียนในระดบัอุดมศึกษาหัน
มาทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือสังคมหรือเพ่ือพัฒนาตนเอง
อะไรก็ได้ครับ เพ่ือท่ีเราจะได้ประสบการณ์ท่ีเรียกได้ว่า“กำไรชีวิต”
แตท่ัง้นีก็้ตอ้งไมท่ิง้การเรยีนซึง่เปน็หนา้ทีห่ลักของเราดว้ย”

ไม่ถึง 10 ปี แต่พวกเราเชื่อว่าคณะผู้บริหาร คณาจารย์
และเจ้าหน้าท่ีทุกคน กำลังพยายามใหม้หาวิทยาลัยแห่งน้ี
เป็นที่รู้จักในด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากความสวยงาม
เพราะสถาบันแห่งนี้มีอะไรดีมากกว่านั้น
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ในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงวิธีการ
ดูแลเรื่องอาหรในผู้ป่วยเบากันไปบ้างแล้ว
หลายท่านคงพอจะรู้จัดวิธีการเลือกรับประทาน
และจัดอาหารให้ตนเองหรือญาติที ่มีภาวะ
เบาหวานได้บ้าง ในฉบับนี้เราจะมาคุยกันต่อ
นะครับว่า อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานท่ีควร
รู้ยังมีอะไรอีกบ้าง

- ปริมาณโปรตีนประมาณร้อยละ
12-15 ของพลังงานแต่ละวันหรือ 0.8 กรัม
ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน หรือพูดให้
เข้าใจง่ายๆ เทียบเท่าเน้ือสัตว์ไม่ติดหนังหรือ
มันมื้อละ 4-5 ช้อนโต๊ะ ไม่ควรใช้เนื้อสัตว์
แปรรูป เช่น ไส้กรอก กุนเชียง หากมีโรคไต
แทรกตอ้งลดปรมิาณลงตามความเหมาะสม

- ปริมาณไขมันไม่เกินร้อยละ 30
ของพลังงานแต่ละวัน โดยท่ัวไปควรทานไขมัน
อ่ิมตัวไม่เกินร้อยละ 10 หมายความวา่ควรงด
น้ำมันหมูและไขมันจากสัตว์ควรใช้น้ำมันพืช
ในการประกอบอาหารโดยหลีกเลี่ยงการใช้
น้ำมันมะพร้าวและน้ำมันปาล์ม หลีกเลี่ยง
อาหารทอด ทานอาหารที่มีปริมาณคลอเรส
เตอรอล ไม่เกิน 300 มก.ต่อวัน น่ันคือ ไข่แดง
ไม่เกิน 2-3 ฟองต่อสัปดาห์ เนื้อสัตว์ตามที่
กำหนดข้างต้น ควรลดหรอืงดเคร่ืองในสัตว์

- หากมีคลอเรสเตอรอลหรือไตรกลี
เซอไรด์ในเลือดสูงมากควรปรกึษาผู้เช่ียวชาญ

- ปริมาณเกลือแกงประมาณ 5-7
กรัมต่อวัน (1-1.5 ช้อนชา) กล่าวคือ ไม่ควร
ปรุงรสอาหารขณะทานด้วยการเติมน้ำปลา ซีอ๊ิว
และซอสต่างๆ ควรงดอาหารหมกัดอง

  


- ถ้ามีความดันเลือดสูงให้ลดปริมาณ
เกลือแกงหรือเครื่องปรุงดังกล่าวลงอีก

- ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยที่สุด โดย
เฉพาะอย่างย่ิงผู้ท่ีมีความดันเลือดสูง อ้วน ไขมัน
คลอเรสเตอรอลหรอืไตรกลีเซอไรด์สูง ควรด่ืม
สุราน้อยกว่า 45 มล. เบียร์น้อยกว่า 360 มล.
หรือไวน์น้อยกว่า 120 มล.ต่อวัน ถ้าผู้ป่วยด่ืม
แอลกอฮอล์ก็จำเป็นต้องลดอาหารมันลงด้วย
และห้ามดืม่เวลาทอ้งวา่ง

- นมเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ ให้ด่ืมนม
พร่องมันเนยที่ไม่ปรุงแต่งรสวัน 1-2 แก้ว
(240-480 มล.) ในกรณีท่ีน้ำหนักตัวเกินต้อง
ลดข้าวลง 1-2 ทัพพีในม้ือท่ีด่ืมนม

- ถ้าผู้ป่วยอ้วนให้ลดอาหารหรือถ้า
ผู้ป่วยผอมให้เพิ่มอาหาร

- อาหารต้องครบ 5 หมู่ ท้ังคุณภาพ
และปริมาณ ถ้าทานครบทุกหมู่ไม่จำเป็นต้อง
ทานอาหารเสริมร่วมด้วย เช่น ซุปไก่สกัด นมผ้ึง
หรือสาหร่ายอัดเม็ด เป็นต้น

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีมีความสำคัญ และจำเป็น
ต้องใส่ใจสำหรับผู้ป่วยเบาหวานก็คือเรื่องของ
การแบ่งม้ืออาหาร โดยจะมีหลักการง่ายๆ ดังน้ี

การแบ่งมื้ออาหาร
- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้ทาน

อาหารหลกัวนัละ 3 มือ้ โดยกระจายพลงังาน
ตามม้ือเช้า เท่ียง และเย็น เป็นร้อยละ 20-30,
30-40 และ 30-40 ตามลำดบั ไมค่วรทาน
จุบจิบ ถ้าต้องการอาหารว่าง 1-2 ม้ือ ให้แบ่ง
พลังงานมาจากมื้อหลัก

- ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ต้องรับ

ประทานอาหารใหต้รงเวลา และ
ปริมาณคงท่ี โดยกินอาหารหลักวันละ 3 ม้ือ
และอาจมีอาหารว่างอีก 1-3 มื้อ ตาม
ความจำเป็น และตามผลการตรวจระดับ
น้ำตาลในเลือด โดยมีการกระจายตัวของ
พลังงานเป็นมื้อเช้า มื้อเที่ยง และมื้อเย็น
คิดเป็น    ร้อยละ 10-30, 20-40, และ
20-40 ตามลำดับ ส่วนมื้อว่างมีพลังงาน
ร้อยละ 10 ต่อม้ือ ของพลังงานท่ีควรได้รับ
ในแต่ละวัน

juk_aus@hotmail.com
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บางทีเทคโนโลยีท่ีจะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์ PDA (1) มาก
ที่สุดภายในช่วงปลายปีนี้ น่าจะเป็นมาตรฐาน Bluetooth นั่นเอง
มาตรฐาน Bluetooth ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดย Ericsson, IBM,
Intel, Nokia และ Toshiba ซ่ึงทำหนา้ทีเ่ปน็มาตรฐานไรส้ายทีจ่ะ
มาช่วยขจัดสายเคเบิลท้ังหลายชนิดท่ีเราใช้อยู่ในปัจจุบันให้หมดไป

          อุปกรณ์ Bluetooth สามารถรับและส่งข้อมูลท่ีช่วงคล่ืนความถี่
2.4 GHz และสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ร่วมกันได้ถึง
8 ชนิด เป็นเครือข่ายท่ีมีช่ือว่า Piconet ในทางทฤษฎีแล้วเทคโนโลยี
น้ีจะมีแบนด์วิธด์สูงสุดท่ี 1 Mbits/วินาที แต่ถ้าหากเป็นการใช้งาน
จริงแล้วแบนด์วิธด์แบบอะซิมเมกทริกซ์จะอยู่ท่ี 721 Kbits/วินาที
และมีความเร็วย้อนกลับท่ี 57.6 ส่วนการส่ือสาร แบบซิมเมกทริกซ์
อยู่ท่ี 432.6 Kbits/วินาที เทคโนโลยีน้ีเหมาะสำหรับอุปกรณ์แบบ
พกพาตดิตวัไดเ้นือ่งจากใชพ้ลังงานตำ่มาก

PDA (1) PDA/Palm Driver  Palm คือ electronic organizer ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเคียง PC
แต่มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สะดวก ระบบ Palm มีระบบปฏิบัติการ (OS)
ของตนเอง น่ันคือ Palm OS platform ปัจจุบันถือว่าเป็นอุปกรณ์อิทรอนิกส์อย่างหน่ึงท่ีนิยมมาก และ
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ทำให้ Palm สามารถทำงานไดใ้กล้เคียงกับคอมพิวเตอร์เลยทีเดียว

ผู้ผลิตจำนวนมากได้เร่ิมผลิตการ์ดเสริม หรือผลิตภัณฑ์รุ่น
ต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยีชนิดใหม่นี้แล้ว แต่ผลิตภัณฑ์ Bluetooth
รุ่นแรกน่าจะมาจากผูผ้ลิตโทรศัพท์มือถือรวมท้ังชุดครบศรษีะ และ
ชุดสวมที่มีมือด้วย ส่วนอุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับอุปกรณ์ PDA
ก็น่าจะตามมาตดิๆ แต่คงต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึง่เราจงึจะเห็น
Bluetooth มีการนำมาใช้งานในอุปกรณ์ PDA อย่างแท้จริง
เช่นบริษัท Handspring ได้ทำการสาธิตเครื่อง Visor สองเครื่อง
ท่ีส่ือสารกันโดยใช้การ์ด Bluetooth รุ่นต้นแบบ ซ่ึงใส่ลงไปในสล๊อต
Springboard ของตัวเคร่ือง แต่ทางบริษัทยังคงลังเลเก่ียวกับการใส่
ฟังก์ชันชนดินีล้งไปในตวัอุปกรณโ์ดยตรงเลย “ถ้าหากมันมีการนำ
ไปใช้งานอย่างแพร่หลายจริงๆ เหมือนที่เราคิดไว้แล้วละก็ เราจะ
ผสมผสานมนัในเครือ่ง Visor เลย แต่ในปัจจุบันชิพเซ็ตมีราคาถึง
25 เหรียญ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อต้นทุนของตัวอุปกรณ์เอง เราคง
ต้องรออีกนานกว่าท่ีราคาจะลดลงอยู่ในระดับท่ีนำมาใส่ในตัวอุปกรณ์
ได้” Donna Dubinsky ประธานและซีอีโอของ Handspring กล่าว

แหล่งท่ีมา  http://cptd.chandra.ac.th/itnews/p6_018.htm

อุปกรณ์ Bluetooth ทุกอันมีช่ือท่ีไม่ซ้ำกัน ซ่ึงทำให้อุปกรณ์รู้จักซ่ึงกันและกันทันทีท่ีจับคู่ และหลีกเล่ียงการรบกวนกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ
Bluetooth ให้การส่ือสารท่ีระยะทางไกลถึง 10 เมตร และมีความเร็วสูงถึง 720 kb/s ต่อแชนเนล
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        ´ŠÇ‘ Flash Animation        ´ŠÇ‘ Flash Animation        ´ŠÇ‘ Flash Animation        ´ŠÇ‘ Flash Animation        ´ŠÇ‘ Flash Animation
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