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4
โดย ...หมอจาบ ...

สังคมไทยกําลงักาวสูการเปนสังคมแหงการเรยีนรู ฉบับนี้ เราขอแนะนํา แหลงการเรยีนรูยคุใหม 
ทีค่นทุกวัยสามารถจงูมือกันไปหาความรูไดในวันวาง  อยูใจกลางเมือง เดินทางสะดวก 

แหงแรก คือ อุทยานการเรยีนรูตนแบบ (Thailand

 

Knowledge Park หรือ TK Park) 
ที่นี่จะเปนชองทางการเรยีนรูรปูแบบใหม ทันสมัย ของคนหลายวัย ในพื้นทีจ่ดัแบงเปนโซน ทุก

 
คนมีสทิธิรวมคดิ รวมทํา รวมเปนสวนสําคัญในทุกสวนของอุทยานการเรยีนรูตนแบบของไทย 
โดยแบงเปน 4 สวน ไดแก
1.หองสมุดมีชีวิต สงเสริมใหเยาวชนรักการอานดวยการสรางบรรยากาศใหอานหนังสือไดในหลายๆ 
อิริยาบถ
2.ลานสานฝน เสริมสรางใหเด็กแสวงหาความตื่นเตนดวยกิจกรรมตางๆ
3.ทีเคเธยีเตอร หองฉายภาพยนตรที่มีหองเสมือนจรงิใหเยาวชนเลือกหาความรูตามความชอบ

 
เฉพาะทาง โดยใชเทคโนโลยทีี่เสมือนจรงิมาใชในการศึกษา
4.ทีเคทีนช็อป พื้นที่ทีใ่หเด็กไดคดิทํา และผลิตออกมาขายไดดวยตัวเอง

แหงที่สอง คือ ศูนยกลางการเรียนรู ICT แหงชาติ (National ICT Learning Center) 
ซึ่งมาจากแนวคดิในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรยีนรู เพื่อใหคนไทยมีปญญา

 
เปนทุนสรางงานสรางรายได โดยยดึหลักการปฏริปูการศึกษาใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรยีนร

 

ู
ดวย ICT ทีท่นัสมัยที่สดุในประเทศไทย เพื่อใหเยาวชนและคนไทยไดเรยีนอยางสนุกและเลน

 
ใหไดความรูอยางไรขีดจํากัด โดยที่กิจกรรมภายในศูนยกลางการเรียนรู ICT แหงชาติเปนความ

 
สนุก ทันสมัย และไดประโยชน  กิจกรรมที่เกิดขึ้น จะอยูภายใตแนวคดิโครงการ 4 e คือ
1.e-Expo

 

 คณุจะไดพบกับสิ่งทีน่าสนใจตางๆ เชน พื้นทีจ่ัดแสดงนวัตกรรมลาสุดทาง IT ผลงาน

 
ดาน ICT ของเยาวชนและผูเชีย่วชาญระดบัมืออาชีพ และยงัใชเปนสถานที่เพื่อจัดประกวด

 
โครงงานตางๆ ทางดาน ICT
2.e-Training

 

เปนศูนยฝกอบรมทางดาน IT ตั้งแตระดบัพื้นฐานจนถึงระดบัสูงใหแกผูที่สนใจทั่วไป 
โดยไดรบัความรวมมือจากบรษิัท ITชั้นนําของประเทศ รวมถึงการอบรมทกัษะทางดานภาษา

 
หรือศิลปะ
3.e-Technology

 

 เปนพื้นที่แสดงนิทรรศการเพื่อนําเสนอนวัตกรรมตนแบบรวมถงึผลติภัณฑใหมๆ 
ดาน softwareและ hardware จากบริษัทผูผลติชั้นนําทางดาน ICT และยงัเปดโอกาสใหรวม

 
ทดลองเรยีนรูเทคโนโลยใีหมลาสุดเพื่อการศกึษาและการอาชีพ
4.e-Content

 

เปนศูนยกลางการเรยีนรูแบบ Digital ในรปูแบบของหองสมุด (e-Library) และสื่อ

 
อิเล็กทรอนิกส(e-Learning) ในสวนของหองสมุดนั้น จะเปนแหลงรวบรวมหนังสอืทางดาน IT 
ใหมลาสดุ รวมถึงหนังสือที่หาอานไดยาก

Thailand Knowledge Park และ ICT Learning Center ตัง้อยูทีช่ั้น 6 เซ็นทรลั เวิลด พลาซา  
เรียกไดวา ไปแคที่เดยีว ก็สามารถเพลิดเพลินกับการหาความรูกันไดทัง้ครอบครัวเลยทีเดยีว!

แกสโซฮอล ในประเทศไทย เกิดขึ้นจากแนวพระราชดํารใินพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว เมื่อป 
พ.ศ.2528 ทีท่รงเล็งเห็นวา ประเทศไทยอาจประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ํามันและปญหา

 
พืชผลทางการเกษตรมรีาคาตกต่ํา จงึทรงมีพระราชดํารใิหโครงการสวนพระองค สวนจติรลดา 
ศึกษาถึงการนําออยมาแปรรปูเปนแอลกอฮอล แลวนํามาผสมกับน้ํามันเบนซินผลิตเปนน้ํามันแกส

 
โซฮอล (Gasohol) เพื่อใชเปนพลงังานทดแทน หลังจากนั้น ก็ไดมีหนวยงานรฐัและเอกชนให

 


ความรวมมือในการพัฒนาแอลกอฮอลทีใ่ชเตมิรถยนตอยางตอเนื่อง จนกระทัง่แอลกอฮอลทีใ่ช

 


ผสม มีความบรสิุทธิ์ 99.5% แลวจงึนํามาผสมกับน้ํามันเบนซิน ออกเทน 91 ในอัตรา แอลกอฮอล 
1 สวน กับเบนซิน 9 สวน เปนน้ํามันแกสโซฮอล ทดลองเติมใหกับรถเครื่องยนตบนซินของ

 
โครงการสวนพระองค ซึง่ในปจจบุันนี้ บริษัทน้ํามันใหญๆ ตางก็ไดผลติและ
จําหนายแกสโซฮอล 95 ในสถานีบริการน้ํามันอยางทั่วถึง เพื่อรณรงคใหประชาชนหันมาใชแกส

 
โซฮอลกันมากขึ้น

แกสโซฮอล มีไฮโดรคารบอน คารบอนมอนอกไซด และกาซคารบอนไดออกไซดต่ํากวาเบนซิน

 
ทั่วไป ชวยลดควันดํา สารอะโรเมติกส สารเบนซีน และชวยลดปญหาฝุนละอองจากทอไอเสีย นับ

 
ไดวา แกสโซฮอล เปนเบนซินที่สะอาดชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม ชวยกระจายการลงทนุ การจาง

 
งานสูชนบท และ ชวยชาตปิระหยดัพลังงานไดเปนอยางดี

(ขอขอบคุณ ขอมูลจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ปตท., บางจาก, และ การทางพิเศษฯ)

สวัสดีคะ ทุกๆ ทาน จดหมายขาวฉบับนี้ ก็เปนฉบับที่สองแลวนะคะ หวังเปนอยางยิ่งวา 
จดหมายขาวของเรา จะนําสาระประโยชน ความรูและความบันเทิงมาใหทานไดไมมากก็นอยนะ

 
คะ หากทานตองการสมัครสมาชิก เพื่อรับขาวสารจากทางคลินิกฯ หรือสําหรับทานทีม่

 

ี
ขอเสนอแนะ หรือมีขอสงสัย สามารถตดิตอกับเราไดตามที่อยูและหมายเลขโทรศัพททีอ่ยูดาน

 
ในนี้ และหากความคดิเห็นหรือคําถามของทาน ไดรบัการคดัเลือกใหลงในจดหมายขาวของเรา 
ทานจะไดรบัรางวัล ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนครัง้ๆ ไปคะ

เชนเคย ภายในเลม ประกอบไปดวยเนื้อหาสาระ และสทิธิประโยชน รอมอบใหกับทานอยู เรา

 
หวังเปนอยางยิง่วา เราจะไดเปนสวนหนึ่ง ในการทําใหทานมีสุขภาพทั้งรางกาย สุขภาพชอง

 
ปากที่สมบูรณ เราหวังใหทานมีจติใจทีม่คีวามสุข และมคีวามสมหวังในชีวิต
...โปรดติดตามขาวสาร สาระประโยชน และสิทธิพิเศษที่เราจะมอบใหกับทาน ภายในจดหมาย

 
ขาวฉบับนี้ ไดเลยคะ...
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สวนนี้ มีคา... อยาทิ้ง!!

 

คูปอง มูลคา 500.-
สําหรับเปนสวนลดตอไปนี้ อยางใดอยางหนึ่ง

1. จดัฟน 2. ฟอกสีฟน 3. ฟนปลอมตดิแนน 4. รากฟนเทยีม
หมดเขต 31 สิงหาคม 2549 นี้ กรุณาติดตอนัดหมายลวงหนา

กรุณานําคูปองนี้มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ
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คลองตันเหนือ วัฒนา กทม.

 

10110
โทร.

 

02-662-5065
Fax. 02-662-5064
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โดย ...หมอจูน ...

กับ ...หมอหมวย...

ปวดไมเกรน ทําอยางไรดี??

อาการปวดหัวไมเกรน เปนอาการปวดที่สรางความรําคาญและทรมาน มีตั้งแต
ปวดระดบัปานกลางไปจนปวดมาก สงผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน อาจมีอาการ
ปวดขมับ หรอืปวดบริเวณเบาตาเหมือนหัวใจเตนตุบๆ 
อาการปวดจะอยูนาน 2-3 วัน หรือปวด 2-4 ชั่วโมง และอาจมีอาการคลื่นไส
อาเจียน เวลาหายปวดจะหายสนิท แตก็มักจะมีสือ่บอกกอนที่จะเกิดอาการปวด 
เชน อาจเห็นแสงแวบๆ แสงจา ตาพรามัว ซึ่งเปนชวงสั้นๆ แลวก็จะมีอาการปวด
ตามมา

วิธีรักษา
ตองพยายามทานอาหารที่มีแคลเซียม หรือแมกนีเซียมมากๆ เพราะเปน
สารอาหารที่ชวยปองกันอาการไมเกรน ซึ่งจะชวยบํารุงหลอดเลือดและการ
ทํางานของสารสื่อประสาท

อาหาร
อาหารบางชนิด อาจจะมีสารกระตุนใหเกิดอาการไมเกรน ดังนั้น ผูปวยควร
หลีกเลี่ยงอาหารเหลานี้
1.

 

อาหารที่มีไทรามีน (Tyramine) ซึ่งพบในเนย ชีส ช็อคโกแลต กลวยสุก 
สม ไวนแดง

2.

 

อาหารที่มีสารไนเตรท ซึ่งมักพบใน เบคอน ไสกรอก ซาเซมิ แฮม
3.

 

สารแตงรส เชน ผงชูรส
4.

 

งดเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล และคาเฟอีน ซึ่งมีผลตอการขยายตัวจอง

 
หลอดเลือด และสุขภาพการนอนหลับ 
กอใหเกิดไมเกรนไดเชนกัน

เมื่อลูกนอยไปทําฟน

การทําฟนในสมัยกอนอาจลาสมัย ทําใหพอแมผูปกครองสวนใหญมีความรูสึกฝงแนนวา การ

 
ทําฟนเปนเรื่องทีโ่หดราย ถาไปพบหมอฟน ก็เทากันถูกสงไปขึ้นเขียง โอกาสไมเจ็บตัวคงไม

 


มี ดงันั้น เมื่อถึงคราวตองพาลกูไปทําฟน พอแมผูปกครองจงึมักพูดขู หรือเลาเหตุการณทีน่า

 
กลัวตางๆ ตามทีต่นเองคิด แตในปจจบุัน การทําฟนมีวิวัฒนาการที่กาวหนาขึ้นมาก และวธิ

 

ี
ปองกันโรคในชองปากก็มีหลายวิธี ซึ่งหมอฟนจะแนะนําใหกับพอแมและเดก็ ดังนั้น จึงควรพา

 
เด็กๆ ไปหาหมอฟนเสียแตเนิ่นๆ เพื่อจะไดปรึกษาและหาทางแกไข และอยาใหการไปหา

 
หมอฟนเปนเรื่องทีใ่ชขูเด็ก
เมื่อผูปกครองจะพาเด็กๆ ไปหาหมอฟน ควรบอกกับเด็กวา ทันตแพทยจะชวยดแูลรักษาฟน

 
และสุขภาพในชองปากใหกับเขา ควรทีจ่ะพูดใหเด็กมีความรูสึกที่ดใีนการไปพบทันตแพทย 
เพื่อที่เด็กจะไดไมกลัว อยาใชคําพูดทีจ่ะทําใหเด็กตกใจและเห็นวาการไปพบทันตแพทยเปน

 
เรื่องทีท่ําใหเขาเจ็บปวด  และถึงแมวาตัวผูปกครองเอง กลัวการไปพบทันตแพทย ก็พยายาม

 
อยาแสดงใหเด็กรู เพราะหากเด็กมีความประทบัใจในดานทีด่ตีอการไปพบทันตแพทยในครัง้

 
แรกแลว เดก็จะใหความรวมมือในการตรวจและรักษาเปนอยางดี
พอแมควรพาลกูไปพบหมอฟนตัง้แตยังเล็กๆ เพื่อใหลูกเกิดความคุนเคยทัง้สถานทีแ่ละตัว

 
หมอ ตลอดจนเครื่องมือตางๆ ลูกจะไดรูสึกวา เปนสถานที่ธรราดาทีใ่ครๆ ก็ไปกันเพื่อทําให

 


ฟนสวย พอแมไมจําเปนตองตดิสินบนหรือหลอกลอลูกไป เพราะจะทําใหลูกรูสึกวามีสิ่ง

 
ผิดปกตินากลัวรออยู
ในครัง้แรกที่พาลูกไปพบหมอฟน ตัวพอแมผูปกครองเองอาจเปนผูใหหมอฟนตรวจสุขภาพ

 
ฟนเพื่อเปนตัวอยาง แลวใหลกูลองบาง ตัวหมอเองก็จะมีวิธีสรางความสัมพันธและจัดการกับ

 
เด็กไดอยางดี หมอฟนจะแสดงใหเด็กเรียนรูถงึการทําฟน และประโยชนที่เดก็จะไดรบัโดยใช

 


คําพูดที่เขาใจงายและเปนความจรงิ ดงันั้น ผูปกครองจงึควรใหความไววางใจกับหมอฟน และ

 
ปลอยเด็กไวกับหมอ ยกเวนในบางกรณีทีค่ณุหมออนุญาตใหพอแมผูปกครองอยูดวยเทานั้น 
ในกรณีที่หมอฟนพิจารณาเห็นควรใหพอแมผูปกครองอยูกับลูกขณะทําฟน พอแมก็ควรปฏิบัต

 

ิ
ตามคําแนะนําของหมอฟนอยางเครงครดั เพื่อใหการบําบัดรกัษาเปนไปไดอยางราบรื่น ตอไป

 
เด็กจะไดมทีศันคตทิีด่ตีอการทาํฟน
จากสถิตทิี่ผานมา พบวา ประมาณ 5% ของเด็กอายุ 2 ขวบ จะมีฟนผุเฉลี่ยประมาณ 1 ซี่ หรอื

 
มากกวานั้น ผูปกครองจงึควรเอาใจใสดแูลฟนของเด็ก และควรพาเด็กไปพบทันตแพทย

 


ตัง้แตยงัไมมีอาการเจบ็ปวดใดๆ เพื่อที่เด็กจะไดมีความรูสึกทีด่ี และใหความรวมมือในการ

 
รักษาสุขภาพในชองปากตอไป แตถาหากเด็กประสบอุบัติเหตุ เกิดฟนหัก บิ่น หรือหลดุออก

 
จากเบา ควรรบีพาไปพบทันตแพทยโดยดวนที่สดุ เพื่อทีจ่ะไดรบัการรักษาที่ถูกตองตอไป
การฝกใหเด็กไดเรยีนรูในการรกัษาฟน ควรเริม่ตัง้แตตอนที่ฟนของเด็กเริ่มขึ้น เด็กสวนใหญ

 


มักไมยอมใหผูปกครองทําความสะอาดฟนให อาจเนื่องจากกลัวเจบ็ หรือประสบการณที่ไมด

 

ี
ในตอนแรกทีท่าํความสะอาดฟน ในเด็กเล็กที่ยงัพูดไมรูเรื่อง ผูปกครองควรเริ่มทําความ

 
สะอาดฟนโดยการเช็ดฟนดวยผานุมๆ หรือสําลชีบุน้ําสะอาด และเริ่มสรางภาพพจนทีด่

 

ี
เกี่ยวกับการแปรงฟน อาจใชแปรงสีฟนทีค่ลายของเด็กเลนมาใหเด็กเลนกอน อยางไรก็ตาม 
แปรงสีฟนทีจ่ะเลือกใหกับเด็ก ควรเลือกใชแปรงสีฟนที่มีขนนิ่มๆ นอกจากนี้ ตองดแูลทํา

 
ความสะอาดแปรงสีฟนเปนอยางดีดวย
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