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เตรียมพบกับพื้นที่ใหมใหบริการใหม “ Researcher Zone ”

บริการหนังสือใหม ป 2560 / 2017

สาระนารู  ทำความรูจัก “อวัยวะนาสงสาร” ที่คุณมักมองขามมันเสมอๆ

    เพื่อใหผูใชบริการที่ตองการอานหนังสือใหม ป 2560 / 2017 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา จึงจัดแสดงหนังสือใหมแยกออก

จากหนังสือทั่วไป โดยจัดแสดงบริเวณ Computer Zone ชั้น 1 

เตรียมพบกับพื้นที่ใหบริการใหม“ Researcher Zone ”

          ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมเปดพื้นที่ใหบริการใหม “Researcher Zone” จัดใหบริการบริเวณชั้น 4 โดยเปดให

บริการหองคนควาเดี่ยว และหองคนควากลุมสำหรับนักวิจัย นิสิต ป.โท ป.เอก และบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา ผูใชบริการติดตอสามารถจองหองผาน

ปรแกรมสำหรับจองหอง 

และติดตอขอรับบริการไดที่เคานเตอร

บริการ ชั้น 1 พรอมแสดงบัตรประจำตัวนิสิต

หรือบัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัย

พะเยา ตั้งแตเวลา 08.00 - 16.00 น.

เตรียมพบกับ “Researcher Zone” ชั้น 4

ศูนยบรรณสารฯ เร็วๆ นี้

  บริการหนังสือใหม ป 2560 / 2017

ttp://www.clm.up.ac.th/project/studyroom_dr/

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 054-466-705



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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สาระนารู ทำความรูจัก ‘อวัยวะนาสงสาร’ ที่คุณมักมองขามมันเสมอๆ

 

 1. เทา วิ่งคนละกาว วิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งตามกระแส หรือวิ่งระดมทุนใหโรงพยาบาล หากคุณไมมี “เทา” มันก็ยากที่คุณจะวิ่งเพื่อคนอื่นๆ (หรือแมแตตัวเอง) 

เทาเปนอวัยวะที่อยูลางสุดของมนุษย สัมผัสกับพื้นทุกวินาที ไมวาจะเดิน วิ่งหรือยืนเฉยๆ เปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญที่ค้ำจุนรางทั้งหมดของคุณเอาไวในชวงชีวิต

หนึ่งของคนเรา “เดิน” ดวยเทา เปนระยะทางประมาณ 100,000 กิโลเมตร หรือเทากับเดินรอบโลกชิวๆ ประมาณ 4 รอบ ซึ่งในขณะเดินนั้น เทาจะรับน้ำหนัก 1.2 เทา

ของน้ำหนักตัว และในขณะวิ่ง เทารับน้ำหนักมากเกือบ 3 เทาของน้ำหนักตัวเลยทีเดียว! ทนเวอร!มันจึงเปนหนึ่งในอวัยวะจำเปนที่คุณจะเห็นสัญญาณปญหาสุขภาพ

เริ่มแรก แมคุณจะเชื่อวาเทาหนาขนาดไหนก็ตาม  มันก็ยังตองเผชิญกับสิ่งสกปรกทุกวันจากฝุนหรือคราบสกปรกตามทางเดิน (ซึ่งบางทีเราก็ไมไดใสรองเทาไง) 

จึงทำใหสิ่งสกปรกพวกนี้สัมผัสกับเทาโดยตรง ยิ่งคนที่มีบาดแผลเทา จะยิ่งเหมือนเปดประตูคายเชื้อเชิญใหเหลาแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัสเขาสูรางกายคุณจึงอาจ

จะตองใสใจสุขภาพเทาอยางงายๆ โดยเริ่มที่การเลือกรองเทาใหเหมาะกับกิจวัตรในแตละวัน รักษาความสะอาดของเทาอยูเสมอ เพราะแคปญหา “เล็บขบ” ที่ฟงดู

อาจขี้ผงเอาฮา แตทำใหเกิดการติดเชื้อลุกลามไปยังสวนตางๆ ของรางกายได ก็มักเริ่มตนที่ “เทา” ของคุณเนี่ยละ
 2. กระเพาะปสสาวะ ปลายทางที่ชวยขับถายของเสียใหออกไปจากรางกาย แตทำไมคนเราถึงไดชอบอั้นไวนัก? บีบบังคับใหกระเพาะปสสาวะกลายเปน

เพื่อนรักที่แสนจะอัดอั้นช้ำใจ เจานายประชุมยาวสามชั่วโมงก็ตองทนอั้น ติดสายลูกคานานๆ ก็ตองอั้น เสารอาทิตยติดซีรียเกาหลีจะปวดแคไหนก็ตองอั้นไวกอน 

เดี๋ยวจบ EP นี้จะไปเขาหองน้ำละ“ทำแบบนี้มันไมไหวนะเวย!”  การไปกดดันนองเคามากๆ ปลอยใหทำงานหนักเกินความจำเปน OT ก็ไมได มีแตจะทำใหกระเพาะ

ปสสาวะมีโอกาสติดเชื้อไดมากขึ้น โดยเฉพาะในผูหญิงซึ่งมีทอปสสาวะสั้นกวาผูชาย ทำใหมีโอกาสที่เชื้อจะปนเปอนเขามาทางทอปสสาวะได หากเราขับถายไปตามที่

กระเพาะปสสาวะเรียกรอง เชื้อเหลานี้ก็จะถูกขับออกไปเองไดตามธรรมชาติ แตหากเราดันไปอั้นเอาไวนานๆ นอกจากจะไมฟงเสียงคร่ำครวญของเพื่อนรักแลว 

ยังเปดโอกาสใหเชื้อโรคที่เล็ดรอดเขาไปเจริญเติบโตไดอีกดวยกวาจะรูตัวอีกที เพื่อนรักก็หมดความอดทน กลายเปนโรคกระเพาะปสสาวะอักเสบไปซะแลว นิสัยนั่ง

ติดกับที่ไมลุกไปไหน ปลอยใหธรรมชาติเรียกรองอยูฝายเดียวมันไมคูล!
 3. มาม หลายคนคงเคยไดยินคำพูดที่วา “เดี๋ยวเตะมามแตก!” ก็ยังไมมีนึกออกอยูดีเวลามามแตกจะเปนอยางไร แมภายนอกมามจะดูหนาตาเรียบๆ บานๆ 

แตภายในมามมีชองทางที่ซับซอนคดเคี้ยว ซึ่งเลือดตองไหลเวียนผานตลอดเวลามามสรางและเพิ่มภูมิคุมกันใหแกรางกาย (โดยสรางสาร Antibody) ทำลายแบคทีเรีย

และสิ่งแปลกปลอมในกระแสเลือด เพราะมามเปนอวัยวะที่เกี่ยวของกับเลือดอยูตลอดเวลา จึงมีเสนเลือดอยูภายในมากเปนพิเศษ ทำใหมามมีลักษณะเปนสีแดง 

บางและเปราะสุดๆ หากมีอุบัติเหตุมากระทบถูกมามแรงๆ มามก็จะแตกได รางกายจะเสียเลือดมากจนเสียชีวิตแตอยางไรก็ตามวิทยาการทางแพทยสมัยใหมทำให

เราสามารถผาตัดมามไดโดยไมตองมีการปลูกถายมามชดเชยเชน กรณีมีอุบัติเหตุที่ทำใหมามแตกฉีกขาด แตคุณตองยอมรับผลกระทบที่ตามมาวา ภูมิคุมกันจะ

ลดลง ทำใหตองเขารับวัคซีนอยางเครงครัด จะมาขี้เกียจเอาไมได
 4. ตอมหมวกไต อวัยวะที่นานอยเนื้อต่ำไต ชื่อเรียกของตัวเองก็ยังไมมี ตองไปเปน “หมวก” ใหไต ซึ่งทำหนาที่อะไรคนสวนใหญก็ยังไมรู“ตอมหมวกไต” 

เปรียบเสมือนแมของบาน ที่คอยดูแลการทำงานของอวัยวะตางๆ ในบานใหทำงานไดอยางราบรื่น โดยการสง “ฮอรโมน” ไปควบคุมดูแลทั่วรางกาย ฮอรโมนดังๆ

ที่เรารูจักกัน อยางฮอรโมนเพศเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน หรือฮอรโมนความเครียดอยาง “คอติซอล” ก็ไดคุณแมหมวกไตนี่แหละที่คอยผลิตให เปนอวัยวะที่คน

สวนใหญไมใหความสำคัญ แตถาขาดคุณแมหมวกไตไป อยาหวังเลยวาสมาชิกในบานจะอยูไดอยางสงบสุขความสุขของทุกคนในบานก็คือความสุขของแม เมื่อเกิด

ความเครียดคุณแมหมวกไตจึงเปนคนแรกที่จะตองรับภาระจัดการความเครียดดวยฮอรโมนคอติซอล แตเมื่อปญหามันชักจะมากเกินไป กลายเปนอาการ 

“ตอมหมวกไตลา” ที่ตองรักษากันอีกยาวหากเปนไปไดก็ควรหลีกเลี่ยงไมใหเครียดมากเกินไป 

 5. ตับ อวัยวะที่นาสงสารที่สุด ผูถูกลืมตลอดกาล Loser ของแทแหงอาณาจักรอวัยวะทั้งมวล เพราะแมจะทำดีเพื่อเธอแคไหน ก็ยังตองรับ “ของเสีย” 

จากเธอเทานั้น ตับเปรียบเสมือนโรงงานกำจัดของเสียรางกายที่ทำงานไมเคยหยุดพักมันพยายามทำใหทุกอยางเขาที่เขาทางและเปนไปอยางราบรื่นที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได ตับจึงควรเปนอวัยวะที่ตองเริ่มดูแลอยางเรงดวน“ตับ” เปนอวัยวะสำคัญ ซึ่งทุกอยางที่คุณทำ ตั้งแตการกินอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม  และจากผลงานการวิจัย

ใหมๆ คนพบวา ตับทำหนาที่มากกวา 500 หนาที่ รวมกับอวัยวะอื่นๆ ใหทำงานสมบูรณ นอยครั้งจะมีใครกลาวถึงตับทำหนาที่ทำความสะอาด ขจัดสารพิษในรางกาย 

สรางพลังงานและสารสำคัญตางๆ หลอเลี้ยงใหรางกายคุณทำงานลื่นไหลตราบเทาที่คุณยังมีลมหายใจ เพราะทุกๆ วินาทีแมในยามคุณหลับใหล ตับจะขจัดสารพิษ

ออกจากระบบเลือด สารพิษมักปนเปอนในอาหาร สารเคมีจากยา แอลกอฮอล และมลพิษตางๆ ที่คุณมีปฏิสัมพันธ ตับของคุณจึงสำคัญขนาดเปน “ศูนยกลาง” ของ

รางกายเลยดวยซ้ำ ทั้งรับวัตถุดิบ ทั้งผลิต ทั้งเก็บรักษา ทั้งตรวจสอบคุณภาพ ทั้งแจกจาย ทั้งเก็บขยะและทิ้งขยะของเสียสารพัดสารเคมีจากยา แอลกอฮอล

หรือโลหะหนักตางๆ ถือเปนสิ่งแปลกปลอมที่ตับไมเคยรูจัก เมื่อสารเคมีหลุดเขาสูกระแสเลือด ตับจะพยายามเก็บไวในฐานะสารพิษ หากปลอยทิ้งไวนานๆ เซลลตับ

รับมือสารพิษไมไหว จึงอาจบาดเจ็บ เปน “โรคตับอักเสบ” หรือเซลลตับตายกลายเปนอาการ “ตับแข็ง” คราวนี้ก็ยุงยากชีวิตโขเลยแมตับจะทำงานโดยไมบน 

แตคุณยังมีโอกาสใหชวงเวลาดีๆ กับตับได พืชพรรณหลายชนิดในธรรมชาติมีคุณสมบัติในการดูแลตับอยางนาอัศจรรย จากขอมูลขององคกรอนามัยโลก WHO 

ระบุวา การบริโภคผักผลไมอยางนอย 400 กรัมตอวัน ชวยปองกันโรคภัยตางจากๆ สารอนุมูลอิสระ ลดภาระหนักในการขจัดสารพิษในตับ ชะลอกระบวนการอักเสบ 

และยับยั้งการดูดซึมของสารพิษ“ตับ” แมจะศรัทธาและทุมเทเพื่อคุณขนาดไหน มันก็ตองยังรอคอยการปรนนิบัติที่ดีจากคุณอยูเสมอ

 

 

 เรามาทำความรูจักมักจี่กับอวัยวะกันสักหนอย จากการจัดอันดับของพวกเรา กอนที่ “อวัยวะนาสงสาร” ทั้งหลายจะประทวงงานหยุดยาว 
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