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วิทยาลัยการปกครอง

วันออกพรรษา 
วันออกพรรษา วันปรวารณา หรือ วันมหาปวารณา
       วันออกพรรษาปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.
2560 ขึ้น 15 ค�่า เดือนสิบเอ็ด (11) ปีระกา วันออกพรรษา 
หรอื วนัปวารณาออกพรรษา เป็นอกีหนึง่วนัส�าคญัทางพระพทุธ
ศาสนา ซึง่วนัออกพรรษา คอื วนัทีส่ิน้สดุระยะการจ�าพรรษาเป็น
เวลา 3 เดอืน (นบัตัง้แต่วนัเข้าพรรษา) หรอืเรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า    
“วันมหาปวารณา”  ค�าว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” 
หรือ “ยอมให้” ซึ่งในวันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธี
ท�าสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้
ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระ
สงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าว
ตักเตือนได้ ท�าให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย
       ส�าหรับค�ากล่าว ปวารณา มีค�ากล่าวเป็นภาษาบาลีเป็น
ดังนี้ “สังฆัมภันเต ปะวาเรมี ทิฎเฐนะ วา สุเตนะ มัง อายัส์
มันโต อะนุภัทปัง อุปาทายะ ปัสสันโต ปฏิกะริสสามี” มีความ
หมายว่า ข้าแต่พระสงฆ์ผูเ้จรญิ กระผมขอปวารณาต่อสงฆ์ ด้วย
ได้เหน็หรอืได้ฟ้งกต็าม ขอท่านทัง้หลายโปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าว
ตกัเตอืนกระผมด้วย เมือ่กระผมมองเหน็แล้วจกัประพฤติตัวเสีย
ใหม่ให้ดี
          การออกพรรษา นัน้  ถอืเป็นข้อปฏบัิตติามพระวนิยัส�าหรบั
พระสงฆ์โดยเฉพาะจัดเป็นญัตติกรรมวาจาสังฆกรรมประเภท
หนึง่ ทีถ่กูก�าหนดโดยพระวนิยับัญญตัใิห้โอกาสแก่พระสงฆ์ทีจ่�า
พรรษาอยู่ร่วมกันตลอด เมื่อถึงวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชน
ถือเป็นโอกาสอันดีท่ีจะเข้าวัดเพื่อบ�าเพ็ญกุศลแก่พระสงฆ์ที่
ตั้งใจจ�าพรรษาและตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดจนครบไตรมาศ
พรรษากาลในวันนี้ และวันถัดจาก วันออกพรรษา 1 วัน (แรม 
1 ค�่า เดือน 11) พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยยังนิยมไป
ท�าบุญตักบาตรคร้ังใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือตักบาตร
เทโวโรหนะ เพือ่ร�าลกึถึงเหตกุารณ์ส�าคัญในพทุธประวตัทิีก่ล่าว
ว่า ในวนัถดั วนัออกพรรษา หนึง่วนั พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ลงจาก
เทวโลกกลบัจากการโปรดพระพทุธมารดาบนสวรรค์ชัน้ดาวดึงส์
ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสนคร พร้อมกับทรงแสดง
โลกวิวรรณปาฎิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย 
       กิจกรรมในวันออกพรรษา
       วันออกพรรษานี้พุทธศาสนิกชนถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่
จะกระท�า การบ�าเพ็ญกุศล เช่น ท�าบุญตักบาตร จัดดอกไม้ ธูป 
เทียน ไปบูชาพระที่วัดและฟังธรรมเทศนา ของที่ชาวพุทธนิยม
น�าไปใส่บาตรในวันนี้คือ ข้าวต้มมัดไต้ และข้าวต้มลูกโยน และ
การร่วมกุศล “ตักบาตรเทโว” ในวันแรม 1 ค�่า เดือน 11 เพื่อ
       - ท�าบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ
       - ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา
      - ร่วมกิจกรรม“ตักบาตรเทโว”(วันแรม1 ค�่า เดือน 11)
       - ปัดกวาดบ้านเรือนให้สะอาด ประดับธงชาติตาม
อาคารบ้านเรือนและสถานที่ราชการและประดับธงธรรมจักร 
ตามวัดและสถานที่ส�าคัญทางพระพุทธศาสนา

       - ตามสถานที่ราชการ สถานที่ศึกษาและที่วัด ควรจัดให้มี
นิทรรศการ การบรรยาย หรือ บรรยายธรรม เกี่ยวกับ วันออก
พรรษา เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
    กิจกรรม ประเพณีวันออกพรรษา ของไทยท่ีมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศตามจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้
       1. ประเพณีออกพรรษา แห่ปราสาทผึ้ง  และแข่งขันเรือ
ยาว จังหวัดนครพนม
       2. ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด จังหวัดแม่ฮ่องสอน
       3. ประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี
       4. ประเพณีบุญแห่กระธูป จังหวัดชัยภูมิ
       5. ประเพณีชักพระ ทอดพระป่า และแข่งขันเรือยาว 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       6. งานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค จังหวัด 
หนองคาย
       7. ประเพณีลอยผาสาด ดารดาษที่โขง จังหวัดเลย
       8. เทศกาลงานออกพรรษา จังหวัดมุกดาหาร
       9. ท�าบุญตักบาตรสองแผ่นดิน เหนือสุดในสยาม จังหวัด       
เชียงราย
     10. งานประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์   
จังหวัดตรัง
     11. ประเพณีแข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง ฯลฯ
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        ในวันประกาศ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” เพื่อจัดตั้งอาเซียน 
ผู้น�าทั้ง ๕ ชาติมีความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ทางการเมืองที่แน่ว
แน่ ซ่ึงก็เป็นแต่เพียงนามธรรม ดลบันดาลให้องค์กรก้าวไปข้าง
หน้าสู่อนาคตที่เต็มไปด้วยภยันตราย และโอกาสอยู่รอดเป็นสิ่ง
ที่ท้าทายอย่างยิ่งยวด เมื่อค�านึงถึงประสบการณ์การรวมกลุ่ม
ประเทศในอดีตซึ่งล้วนล้มเหลว

      นับตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งอาเซียนจนถึงวันนี้  เป็นที่ประจักษ์
ว่าประชาคมอาเซียนมีความยั่งยืนและเป็นที่ประทับใจของ
ประชาคมโลก มีประสบการณ์ความร่วมมอืการพฒันาด้านต่าง ๆ
สามารถก้าวข้ามภัยคุกคาม โดยเฉพาะสงครามเย็น ได้ขยาย
สมาชิกครบทุกประเทศในภูมิภาค โดยชักจูงอริให้เป็นมิตรและ
รวมตัวกันอย่างเหนียวแน่น เปลี่ยนสถานะจาก “สมาคม” ที่
หลวม ๆ ให้เป็น “ประชาคม” ท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคลได้เป็น
อย่างด ีและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นรปูธรรมใน ๓ เสาหลกั คอื ด้าน
การเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม 
ภายใต้กฎบัตรที่วางกรอบไว้อย่างชัดเจนส�าหรับโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารจัดการองค์กร ตลอดจนพิมพ์เขียวเพ่ือการ
รวมตัวของ ๓ เสาหลักให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

          ความส�าเร็จของอาเซียนได้น�าความเจริญรุ่งเรืองและ
ความมั่นคงมายังประเทศสมาชิกซึ่งต่างใช้องค์กรนี้เพื่อผลักดัน
ผลประโยชน์แห่งชาต ิ  สงิคโปร์วนันีก้ลายเป็นชาตทิีร่�า่รวยในล�าดบั
ต้น ๆ ของโลก อาเซียนเองได้ก้าวกระโดดขึ้นเป็นเขตเศรษฐกิจ 
ใหญ่เป็นอันดับ ๓ ของเอเชีย และขยายตัวร้อยละ ๕.๔  มากกว่า
ทุกภูมิภาค มีรายได้ประชาชาติรวม ๒.๔  ล้านล้านเหรียญสหรัฐ 
ประชากรรวมมีจ�านวนประมาณร้อยละ ๑๕ ของภูมิภาคเอเชีย
อาเซียนยังมีทรัพยากรที่หลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ทั้งทาง
เกษตร สินแร่ และพลังงาน มีเครือข่ายพันธมิตรกว้างขวาง 
และ ในอีก ๑๐  ปีข้างหน้าอาเซียนจะเป็นบริเวณที่กระแสการ
ค้าระหว่างประเทศมุ่งไหลผ่าน เนื่องจากสหรัฐและยุโรปจะยัง
เติบโตอย่างเชื่องช้า   จุดแข็งของอาเซียนตั้งอยู่บน การยึดมั่น
ในหลักการการก�าหนดชะตาตนเองและการรวมกลุ่มกัน อันเป็น
แรงบันดาลใจให้ผู้น�าสามารถก�าหนดแนววิสัยทัศน์ได้อย่างชาญ
ฉลาด มคีวามอดกลัน้ อยูร่่วมกนัโดยสนัต ิและตดัสนิแก้ไขปัญหา
ด้วยหลักฉันทามติ

         อาเซียนใน พ.ศ. ๒๕๖๐ นับว่าตั้งอยู่บนพื้นฐานที่มั่นคง
สูตรส�าเร็จส�าหรับองค์กรในอดีตย่อมต้องได้รับการรับรอง
สนบัสนนุและเสรมิสร้างต่อไป แต่กระนัน้กย็งัไม่เพยีงพอต่อความ
ก้าวหน้าของอาเซียน   โลกยุคใหม่ซึ่งน�าโดย “นวัตกรรม” และ 
“ดิจิทัล” ต้องพ่ึงพาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและมีขีดความ
สามารถเท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี 
สิ่งท้าทายและความส�าเร็จในอนาคตของอาเซียนเห็นได้จาก
กระบวนการปรับตัวให้ทันและก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม ๔.๐ 
ในระยะเวลาอันเหมาะสม รวมท้ังประสิทธิภาพของภาคเอกชน 
ซึ่งมีบทบาทส�าคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ และจะต้องสามารถ
ตอบโต้กับความเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ

          ธุรกิจในยุคประชาคมอาเซียนจะเผชิญกับความเสี่ยงใน
มุมมองใหม่ ซ่ึงมี ๓ ส่วน ประกอบด้วย ๑. ความเสี่ยงทาง
ยุทธศาสตร์ หรือเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น การขยาย
กิจการไปยังประเทศสมาชิกด้วยกัน  ๒. ความเสี่ยงที่ป้องกัน
ได้ ซึ่งเป็นกระบวนการตามปกติของวิสาหกิจ  ๓. ความเสี่ยง
จากภายนอก ซึ่งควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ อันมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคง เสถียรภาพ
และความสงบสุขของภูมิภาค

        อาเซียนก้าวสู่อนาคตบนพื้นฐานที่เหนียวแน่น บนความ
ส�าเร็จที่สะสมมาถึง ๕๐ ปี โดยผู ้น�าของประเทศสมาชิกมี
เจตนารมณ์ที่มั่นคง และความปรารถนาอันเหนียวแน่น ที่จะยก
ระดบัความเจรญิของภมูภิาค ยดึมัน่ในยทุธศาสตร์การรวมตวักัน
เพื่อการพัฒนาในทุกด้าน ร่วมกันเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทาย และ
เสริมสร้างองค์กรให้แข็งแกร่ง

                                  เรียบเรียงโดย   :   นายนพพร  วีระกุล
          ข้อมูลจาก : www.facebook.com/PrachachatOnline
                       :  www.thaiaec.com
                        

 

 
วิทยาลัยการปกครอง

ครบรอบ ๕๐ ปี 
     อาเซยีน
ต่อจากฉบับที่แล้ว



วิทยาลัยการปกครอง

๔
 วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการปกครอง

“เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้
ตามหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นเลิศ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง 
ด้านการบริหารงานปกครอง
และมุ่งสู่ความเป็นสากล”

           ต่อหน้า ๕

  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
มล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้เกียรติมาบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” 
ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ ๒๒๘ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนาย
อ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ 
นายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายเอกโอสถ รักเอียด 
นายบัณฑูร นริศรางกูร รองอธิการวิทยาลัยการปกครอง   ร.ต.ต.หญิง
สายสุนี ยมานันท์ ผู้อ�านวยการหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ ๒๒๘ 
และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน ๒๕60
นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
มาบรรยายพิเศษวิชา “คุณธรรมเเละจริยธรรมของนักปก
ครอง” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ 228 โดย
มีนายส�าราญ นันทนีย์   อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอ�าเภอธัญบุรี  และผู้บริหารวิทยา
ลัยการปกครองให้การต้อนรับ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนาย
อ�าเภอ วิทยาลัยการปกครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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  ศูนย์เทคโนโลยีการฝึกอบรม
รอบรั้ว วปค.

วันที่ 4 กันยายน 2560
ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง 
มาบรรยายพิเศษให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ของกรมการปกครอง ประจ�าปีงบ
ประมาณ พ.ศ.2560 โดยมีนายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอ�าเภอธัญบุรี และผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครอง 
ให้การต้อนรับและร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านัก
อธิการ วิทยาลัยการปครอง อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอ�าเภอ รุ่นที่ ๒26 
และรุ่นที่ 227 โดยมีนายส�าราญ นันทนีย์ อธิการวิทยาลัยการปกครอง 
กล่าวรายงาน    และมีผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองร่วมในพิธี 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารส�านักอธิการ วิทยาลัยการปกครอง 
อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
   



วิทยาลัยการปกครอง

๖



 

๗

วิทยาลัยการปกครอง

 ยี่โถ...ชวนอ่าน     
สะวีวรรณ์ จํารัสไว 

“สิบรูปแบบการสร้างนวัตกรรม หลักการสร้าง
พัฒนาการที่ยิ่งใหญ่” 
เขียนโดย ลาร์รี่  คีลี่ย์  จัดพิมพ์  ไอดีซี พรีเมียร์ จำากัด    
  หัวใจของหลักการใด ๆ ก็ตามมักตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของระบบที่เรียบง่าย และมีการจัดการที่ดี นั่นเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่สำาคัญ ซึ่งจะระบุได้เลยว่าสิ่งใดจะใช้งานได้ และสิ่งใดที่จะล้มเหลว
อย่างไม่เป็นท่า  และนี่คือสิ่งที่แนวคิดของสิบรูปแบบแห่งการสร้าง
นวัตกรรมจะเข้ามาช่วยในการพัฒนานวัตกรรม เมื่อทำาความเข้าใจ
ดีแล้วจะช่วยให้สร้างนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 

“บันทึกการเดินทางของ อ็องรี  มูโอต์ ในสยาม 
กัมพูชา ลาว และอินโดจีนตอนกลางส่วนอื่น 
ๆ” 
แปลโดย  กรรณิกา  จรรย์แสง   สำานักพิมพ์ มติชน
       บันทึกการเดินทางของ อ็องรี  มูโอต์ ถือเป็น
ประจักษ์พยานแท้จริงของยุคสมัยอย่างยากที่จะทดแทน    โดยเฉพาะ
เมื่อบรรยายถึงสถานที่ ผู้คน และขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีต 
เมื่อ ๑๕๐ ปีก่อน เหตุที่เขาเลือกบันทึกเล่าเรื่องการเดินทาง อันเป็น
แนวทางการเขียนที่นิยมกันในสมัยนั้น   น่าจะเป็นเพราะวิธีนี้ดึงดูด
ความสนใจของคนร่วมสมัยได้ดีกว่า ด้วยเรื่องเล่าเปี่ยมสีสันสอด
แทรกเหตุการณ์ความยากลำาบากที่ต้องเผชิญจากการเดินทางในถ่ิน
แดนนั้น  

“การทำาพินัยกรรม” 
เขียนโดย ไพโรจน์  กัมพูสิริ   สำานักพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
  พินัยกรรม เป็นเอกสารแสดงเจตนาที่แท้จริงของ
เจ้ามรดก มีสาระสำาคัญคือ  ต้องทำาให้ถูกต้องตามแบบ ซึ่งหนังสือ
เล่มนี้ได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของพินัยกรรม หลักเกณฑ์ทาง
กฎหมายในการทำาพินัยกรรมแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถและ
ความสำาคัญของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำาพินัยกรรม โดยจัด

รวบรวมไว้เป็นคู่มือฉบับกะทัดรัด เหมาะสำาหรับบุคคลทั่วไป 
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บทความหรือข้อเขียนในวิถีธัญบุรีนี้เป็นความเห็นส่วนตัว กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นด้วยและไม่ผูกพันกับวิทยาลัยการปกครองแต่อย่างใด

๘

พบ...บรรณาธิการ

 จดหมายข่าว“วิถีธัญบุรี”ฉบับตุลาคม 2560 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 นี้ วิทยาลัยการปกครอง เปิดอบรมหลักสูตร  “ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน” 
จ�านวน 79 รุ่น เป้าหมาย 7,399 คน แยกเป็น อบรมที่วิทยาลัยการปกครอง 
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ  อ.บ้านโฮ่ง 
จ.ล�าพูน และ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาค
ใต้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี และใช้สถานที่ของสน.อส. (ค่ายเพชร
โยธิน-ส่วนแยกชะอ�า) จ.เพชรบุรี ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในครั้ง
ต่อไป
 ส่วนเนื้อหาในเล่มเราพยายามคัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์มาฝากท่าน
ผู้อ่านทุกท่าน ขอขอบคุณที่ติดตามและหากต้องการน�าข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์เรายินดีเป็นสื่อกลางเพื่อประชาสัมพันธ์

      นายสำาราญ นันทนีย์
           อธิการวิทยาลัยการปกครอง

 คลินิกสุขภาพ 
     ตอน “ไตวายเฉียบพลันภัยใกล้”

      ไตวายเฉียบพลัน (acute renal failure)
เป็นภาวะที่มีการสูญเสียการท�างานของไตที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดย ขับถ่ายของเสยีออกทางปัสสาวะ นอกจากของเสยีจากอาหาร
แล้ว ไตยังขับถ่ายยาหรือสารแปลกปลอมอื่น ๆ ซึ่งละลายน�้าได้
ด้วย ตัวอย่างเช่น ยานอนหลับ ยาแก้ไข้แก้ปวด ยาปฏิชีวนะชนิด
ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ของไตมีดังนี้
      1. ดูดซึมและเก็บสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น 
น�้าตาลซึ่งถูกกรองออกมาพร้อมของเสียจะถูกดูดกลับโดยหน่วย
ไตคืนสู่กระแสเลือดจนหมด
       2. รักษาปริมาณน�้าในร่างกายให้สมดุล ปกติถ้าเราดื่มน�้า
มากเกินไป ไตจะขับน�้าที่มากเกินความต้องการออก ปัสสาวะ
จึงออกมาก ถ้าดื่มน�้าน้อยหรือไม่ได้รับน�้าเลยไตจะเก็บน�้าไว้  
ปัสสาวะจะน้อยลงและสีเข้มขึ้น
      3. รักษาปริมาณของเกลือในร่างกายให้อยู่ในสภาวะสมดุล 
ในคนปกติถ้ารับประทานอาหารเค็มมาก ไตก็สามารถขับเกลือที่
ได้รบัเข้าไปเกนิความต้องการได้ ถ้าร่างกายขาดเกลอืไตกส็ามารถ
เก็บเกลือจากอาหารที่รับประทานไว้ได้เช่นกัน
      4. ไตท�าหน้าท่ีรักษาสมดุลของกรดและด่างภายในร่างกาย 
การเผาผลาญโปรตีนและไขมันเพื่อสร้างพลังงาน และเหลือกาก
ที่เป็นกรดหรือด่างที่เกินนั้นออกทางปัสสาวะ
      5. ไตเป็นอวยัวะหนึง่ท่ีช่วยควบคมุความดนัโลหติ โดยสร้าง
สารที่สามารถปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ
      6. ไตเป็นอวัยวะหนึ่งท่ีสร้างสารกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด
แดง ผู้ป่วยที่ไตพิการมักมีเลือดจาง เพราะขาดสารไปกระตุ้นการ
สร้างเม็ดเลือดแดง
    

       7. ไตเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนวิตามินให้มีประสิทธิภาพ ไต
สามารถเปล่ียนวติามนิทีไ่ด้รับให้มปีระสิทธภิาพในการเสรมิสร้าง
กระดูก
       หน้าที่ของไตจึงมีหลายอย่าง เมื่อไตท�างานได้ตามปกติ 
สขุภาพของเรากแ็ขง็แรงประกอบอาชพีการงานได้ราบรืน่ แต่เม่ือ
ใดไตเกิดบกพร่องหน้าที่ ท�างานไม่ได้เต็มที่หรือไม่ท�างาน ของ
เสียจะคั่งในเลือด เซลล์จะท�างานไม่ได้ตามปกติ มีการคั่งของน�้า 
เกลือแร่ และกรดในร่างกาย ถ้าไตหยุดท�างานอย่างรวดเร็ว เซลล์
ของร่างกายปรับตัวไม่ทัน ผู้ป่วยจะมีอาการปรากฏให้เห็นเร็ว 
แต่ถ้าหยุดท�างานแบบค่อยเป็นค่อยไป เซลล์จะปรับตัวเข้ากับสิ่ง
แวดล้อมดังกล่าวได้ในระยะแรก ร่างกายจะอยู่ได้ในระดับหน่ึง
เท่านั้น ถ้าเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายหยุดท�างานไปจะเกิดการเจ็บ
ป่วยในที่สุดอาจถึงแก่ชีวิต
http://www.bangkokhealth.com/health/article/ไตวายเฉียบพลัน


