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     ข้าวผัดกะเพรา เป็นอาหารที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคย

เป็นอย่างดี สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเป็นอาหารที่

ปรุงง่าย ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากมายแถมรสชาติก็อร่อย 

นอกจากจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ทั้งยังมีสรรพคุณทางยา

มากมาย เช่น ใบสดของกะเพรามีนํ้ามันหอมระเหยอยู่ 

ซึ่งประกอบด้วย linaloo และ methyl chavicol เป็น

ยาแก้ขับลม ท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง บํารุงธาตุ ขับลม 

แก้อาการจุกเสียด ให้ใช้ใบสด หรือยอดอ่อน สัก 1 กํามือ 

มาต้มให้เดือด แล้วกรองเอานํ้าด่ืม แต่ถ้าใช้กับเด็กทารก 

ให้นําเอามาตําให้ละเอียดคั้นเอานํ้ามาผสมกับนํ้ายา

มหาหิงคุ์ แล้วใช้ทาบริเวณรอบๆ สะดือ และทาที่ฝ่าเท้า 

แก้อาการปวดท้องของเด็กได้ และนํ้าท่ีเราเอามาค้ันออก

จากใบยังใช้ขับเสมหะ ขับเหง่ือ หรือใช้ทาภายนอกแก้โรค

ผิวหนัง กลาก เกลื้อนได้ 



      นอกจากนี้ ใบสดยังนํามาผัดหรือนํามาแกงเป็นอาหารได้อีกด้วย สําหรับใบแห้ง 

ใช้ชงดื่มกับนํ้า แก้ท้องขึ้น และนํ้ามันที่ได้จากใบกะเพรานั้น สามารถยับยั้งการเจริญ

เติบโตของเชื้อโรคบางชนิด ช่วยฆ่าเชื้อจุลินทรีย์บางอย่างและมีฤทธิ์ฆ่ายุงได้ ซึ่งสามารถ

ออกฤทธิ์ได้นาน 2 ชั่วโมง เมล็ดกะเพราเมื่อนําไปแช่นํ้าเมล็ดก็จะพองตัวเป็นเมือกขาว 
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พิการ ทั้งนี้ มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่า กะเพรามีฤทธิ์ในการลดนํ้าตาลในเลือดและลด

ไขมันได้  (ข่าวสารและบทความดีๆจาก : http://www.n3k.in.th/)
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ติดต้ังระบบคีย์การ์ด หรือท่ีเสียบกุญแจห้อง เพ่ือใช้
ในการควบคุมการปิด/เปิดไฟของห้องพัก เมื่อดึง
กุญแจออก ไฟฟ้าจะดับ
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รักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างเสริม
สุขภาพในห้องพักของโรงแรม

 
เพื่อติดตามการสูญเสียหรือรั่วไหล 
และหาแนวทางปรับเปลี่ยนการ
ทํางานหรือหาอุปกรณ์ประหยัด

พลังงานและนํ้า

  
เพื่อควบคุมการใช้พลังงานและนํ้า
ปิดส่วนที่ไม่มีการเข้าพักของแขก

2

ในห้องพักแขกเวลาไม่มีการเข้าพัก

ในส่วนของห้องพักด้านที่หันหน้า
เข้าหาพระอาทิตย์

4

 
เพิ่มฟองอากาศที่หัวก๊อกเพื่อลดปริมาณนํ้า
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เพื่อลดการสูญเสียเมื่อไม่มีผู้เข้าพัก

6

73

8

์
ชนิดฟลัสวาล์วไม่ให้เกิน 7 วินาที 
ของการกดนํ้าแต่ละครั้ง

9

เพื่อป้องกันความเย็นรั่วและ
ยุงเข้ามารบกวนลูกค้า
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เพื่อลดการสูญเสียเมื่อไม่มีผู้เข้าพัก
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เช่น การบริจาคเงินซื้อต้นไม้ 
การร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
ของโรงแรม เป็นต้น

และโคมหัวเตียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของแสงสว่างภายในห้องพัก

20

ที่ประตูห้องพัก เพราะจะทําให้
สูญเสียความเย็นออกตามช่อง

21
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เพื่อการดูแลทําความสะอาดง่าย 
และไม่เป็นที่สะสมของเชื้อโรค

22

 
ในการส่งมอบห้องพักให้กับแขก

23

24

25
 

เพื่อลดขยะพลาสติกและ
สร้างเสริมสุขภาพ



สัมมนาเชงิปฏบิัตกิารเพื่อขับเคลื่อนให้เกาะสมุยเป็น ‘เมืองน่าอยู่’

    เทศบาลเมืองเกาะสมุย มูลนิธิใบไม้เขียว และสมาคม

พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดล้อม จัดเวทีเสวนาร่วมกับชุมชน เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้าใจอันดีในภารกิจของเทศบาลเมืองเกาะ

สมุย และจูงใจให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย

และแนวทาง นํามาซ่ึงการมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ

เทศบาลเมืองเกาะสมุย เพ่ือท่ีจะให้เกาะสมุยเป็นเมืองน่าอยู่ 

เมืองจักรยาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดปัญหาการ

จราจรในพื้นที่เกาะสมุย โดยมี ดร.จิรพล สินธุนาวา ร่วม

เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ณ ห้องประชุมเพชรสมุย โดยเชิญ

ตัวแทนกรรมการชุมชนทุกตําบล ตัวแทนกลุ่มและองค์กร

ภาคประชาชนและท้องถิ่น รวมทั้งภาครัฐเข้าร่วมเสวนา

เพื่อหาแนวทางสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ให้กับเกาะสุมย โดย

มีการบันทึกเทปเพ่ือออกอากาศทางช่องสมุยเคเบ้ิลทีวี และ

สมุยแชนแนลทีวี ตลอดการสัมมนา
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กจิกรรมการประชุมวชิาการ “บุหรี่กับสุขภาพแห่งชาต”ิ ครั้งที่ 11
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ร่วมมือในการดําเนินการควบคุมการบริโภคยาสูบ ระหว่างกรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย 
ร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง “หลังควันบุหร่ีจางหายคุณอาจยังตายได้”




