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ชวงนี้ ใครๆ กพ็ูดกนัแตเรื่องปใหม อะไรๆ ก็ใหมๆ กนัไปหมด จะเริ่มตนชีวิตใหม จะซื้อของใหม ฯลฯ ชวงนี ้น้ํามนัแพง 

หากจะไปเที่ยว ก็ตองวางแผนใหดี ฉบับนี้ จึงขอแนะนําสถานทีทองเทีย่ว ที่แมจะดูโบราณ แตวา ชวยใหทาน ประหยัดได

ทั้งน้ํามัน และเวลา ไมตองไปเที่ยวหลายๆ ที ่ไปเพยีงที่เดียว กเ็หมือนไดไปหลายที่แลว..

 

นั่นคือ..

 

“เมืองโบราณ”

ขอขอบคุณ ขอมูลจาก จุลสาร ครอบครัวใบไม ปที่ 1 ฉบับที่ 6 กพ – มีค 2549 และ www.ancientcity.com

เครื่องถายเอกสาร....กับอันตรายทีแ่ฝงอยู 

เครื่องถายเอกสารที่ใชกันอยูในสํานกังานมอียู 2 ชนิด คือ เครื่องถายเอกสารระบบแหง และ ระบบเปยก  

เครื่องถายเอกสารระบบแหงจะใชผงหมึก (ผงคารบอนและเรซิน) ผสมกบัสารที่ทําหนาทีเ่ปนตัวนําผงหมึกใหไปติดลูก

กลิ้ง  เมื่อผงหมึกถูกดูดใหไปเกาะติดที่ลูกกลิ้งแลว สารตัวนําผงหมึกเหลานีก้็จะถกูนํากลับมาใชใหม 

สําหรับเครื่องถายเอกสารระบบเปยกใชสารละลายไฮโดรคารบอน เปนตัวนําหมกึไปติดลูกกลิ้ง กระดาษจะถูกทาํให

ชื้นกอนดวยสารละลายดังกลาว กอนที่จะนําผงหมกึไปติดลูกกลิ้ง เมื่อผงหมึกติดบนกระดาษแลวความรอน หรืออากาศ

ก็จะถกูใชเปนตัวชวยใหกระดาษแหง การที่ผงหมึกถูกดูดเขาไปติดลูกกลิ้งอาศัยหลักการทางไฟฟา 

แมเครื่องถายเอกสารจะมีประโยชนตอการทํางาน แตสารเคมีตางๆ ตลอดจนแสงและแสงเหนอืมวง ที่แผรังสีออกจาก

หลอดไฟในเครื่องจะกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูใชเครื่องถายเอกสารเปนประจํา และเปนเวลานานโดยทําให

เกิดความระคายเคืองตอตา ระบบทางเดินของลมหายใจ จมูกและคอ ไอ จาม นอกจากนีย้ังพบวาสารซึ่งมีในผงคารบอน

เปนสารกอใหเกิดมะเร็งอีกดวย
ขอขอบคุณ ขอมูลจาก รพ. เปาโล เมมโมเรียล

สวัสดีปใหม!!

 

ฉบับนี้ เปนฉบับแรกของป เราประเดิมดวยการนําสาระนารูและบันเทิงมาใหทานอยางเคย วิถีชีวิตคนเรา

 
ในปจจุบันนี้หลีกเลี่ยงความเครียดแทบจะไมไดเลย โอกาสเกิดโรคความดันโลหิตสูงยอมมีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหาร

 
การกนิยุคปจจุบัน การเลี้ยงสังสรรคทีเ่กิดขึ้นบอยครั้ง ยอมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยูดวยอยางหลีกเลี่ยงไมได  ดังนั้นใน

 
เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพในฉบับนี้ เราจึงสรรหาวิธีลดความดันโลหิตสูงโดยวิถธีรรมชาติมาใหกับทาน รวมทั้งผลจาก

 
แอลกอฮอลที่มีตอสุขภาพรางกายและสุขภาพชองปากมาใหทาน เพราะเรารักและเปนหวงทานดวยความจริงใจ

นอกจากนั้น เรายังมีเรื่องราวที่นาสนใจสําหรับทานที่ใชบริการเครื่องถายเอกสารบอยๆ ทานรูหรือไม วามันมีอันตราย

 
อะไรแอบแฝงอยู? สามารถติดตามไดในฉบับนี้...

แมปที่ถึงนี้จะเปนปใหม แตเรายงัพาทานไปเทีย่วในที่เกาๆ แตกเ็ปนสถานทีท่ี่สวยงามมาก เหมาะแกการถายรูป ม

 

ี

ภาพยนตรหลายเรื่องที่ใชสถานที่นีถ้ายทาํ ไปเพยีงทีเ่ดียว ก็เหมือนไดไปทั่วประเทศ นัน่ก็คือ เมืองโบราณ นัน่เอง

หวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับสาระความรูและบันเทิงที่เราสรรหามาใหทาน หากมีขอแนะนําสงสัย เรายนิดีรับฟงคะ!

ที่เมืองโบราณนี้ เขาจําลองสถาปตยกรรมและศิลปกรรมชิ้นโบว

 



แดงทั่วทุกภาพของไทยไว มาเพยีงทีเ่ดียว เหมือนไดเทีย่วทั่ว

 
เมืองไทย!

ภาคกลาง มีจุดนาเทีย่ว อาท ิพระนั่งสรรเพชญฯ มณฑปพระพทุธบาท จ. สระบุรี 

พระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท

ภาคเหนือ ทีโ่ดดเดนนาชม ก็มี หมูบานไทยภาพเหนือ วิหารวัดภูมินทร จ. นาน

ภาคอิสาน มีของดีใหดูเพยีบ ไปแลวไมนาพลาด พระธาตุพนาม จ.นครพนม 

ปราสาทหินพนมรุง จ.บุรีรัมย ปราสาทหินพิมาย แหงโคราช 

ปราสาทเขาพระวิหาร

ภาคตะวันออก มตีึกแดงแหงจันทบุรี สภาพดูเกา แตก็มีความเกาตามแบบ

 
ตึกไทยผสมฝรั่งเศส

ภาคใต จุดนาชมระดับคลาสสิกก็มี พระบรมธาตุ จ.นครศรีธรรมราช พระบรมธาตุไชยา 

จ.สุราษฎรธานี

เมืองโบราณ ตั้งอยูที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สามารถไปไดโดยจากกรุงเทพฯ ไปทางเสนทางปากน้ํา ผาน

โรงเรียนนายเรือ ศาลากลางจังหวัด ถงึแยกหอนาฬกิา เลี้ยวซายไปทาง ถ.สุขุมวิทสายเกา ประมาณ กม.ที ่33 ก็จะเหน็

ทางเขาเมืองโบราณทางซายมือ  เปดทุกวัน ตั้งแต 8 โมงเชา ถึง 5 โมงเย็น

คาเชาชมสําหรับคนไทย ผูใหญ 100 บาท เด็ก 50 บาท ถาจะนํารถเขาไป ก็เสียคาธรรมเนียม คันละ 50 บาท ถาไมกลัว

แดดจะปนจักรยาน ก็จะมีใหเชา คันละ 50 บาท หรือถาจะนั่งรถราง พรอมมีมัคคุเทศกพาเทีย่วชม เสียคาบริการ ผูใหญ

150 บาท เด็ก 75 บาท สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมไดที่ โทร.

 

01-226-1936-7 หรือคลิกที่ www.ancientcity.com
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สวนนี้ มีคา... อยาทิ้ง!!

 

คูปอง มูลคา 500.-

สําหรับเปนสวนลดตอไปนี้ อยางใดอยางหนึง่
1. จัดฟน 2. ฟอกสีฟน 3. ฟนปลอมติดแนน 4. รากฟนเทียม

หมดเขต 30 เมษายน 2550 นี้ กรุณาติดตอนัดหมายลวงหนา

กรุณานําคูปองนี้มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ

Dentist @ 51
941 ถ.สุขุมวิท (ระหวางซอย 51-53)
คลองตันเหนือ วัฒนา กทม.

 

10110
โทร.

 

02-662-5065
Fax. 02-662-5064
Mobile 089-143-1025
Email : info@dentist51.com

www.dentist51.com

โดย ...หมอจูน ...

กับ ...หมอหมวย...

5 วิธีลดความดนัสูงดวยการรักษาทางเลือก 

ผูสูงอายุหลายคนอาจยังเขาใจวา ความดันโลหิตสูง ไมอันตราย เพราะการที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเริ่มแรกนั้น มักจะ

ไมมีอาการแสดงใหรู แตจะมีลักษณะคอยเปนคอยไป จึงไดรับสมญานามวาเปน “ฆาตกรเงียบ” เมื่อทิ้งไวไมรักษาจะทํา

ใหเกิดโรคแทรกซอนตามมามากมาย เชน จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย อัมพาต หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

จากการสํารวจสภาวะสุขภาพคนไทยของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อป 2547 พบวาคนไทยวัย 15 ปขึ้นไปมีความดันโลหิต

สูงผิดปกติ (เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอท) จํานวนถึง 11 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 22 ของประชากรไทยที่มีความเสี่ยง

ตอการเปนอัมพฤกษ อัมพาต  แลวคุณทราบหรือไมวา ความดันโลหิตนั้น เปลี่ยนแปลงไดตามปจจัยตางๆ ไดดังตอไปนี้

อายุ สวนมากความดันโลหิตจะสูงขึ้นตามอายุ เด็กโตมีความดันโลหิตสูงกวาเด็กเล็ก ในวัยผูใหญ ความดันมักสูงกวาวัย

หนุมสาว แตไมไดเปนกฎตายตัววา ความดันตองเพิ่มขึ้นตามอายุเสมอไป โดยในปจจุบันถือวา ไมวาอายเุทาใดกต็าม ถา

มีความดัน 140/90 มิลลิเมตรปรอทหรือมากกวา ถือวาเปนภาวะความดันโลหิตสูง

เวลา ความดันโลหติจะไมเทากันตลอดทั้งวัน มีขึ้นลง ในเวลานอนหลับ ความดันซีสโตลิค (คาความดันตัวแรก) มกัจะลด

ลงต่ําสุดจนเหลือเพยีง 60-70 มิลลิเมตรปรอท แตพอตื่นขึ้น ความดันก็จะสูงขึ้นเปน 130 มิลลิเมตรปรอท เปนตน

จิตใจและอารมณ ทําใหความดันโลหิตเปลี่ยนเร็วและอยูนานได เชน คนที่เพิง่ทะเลาะกับคนอื่นดวยความโกรธ ความดัน

จะสูงกวาเดิม 30 มิลลิเมตรปรอท และคงอยูเชนนัน้หลายชั่วโมง ความเจ็บปวด กเ็ปนอีกสาเหตุหนึง่ทีท่ําใหความดันโลหิต

ขึ้นโดยเร็วดวย

กรรมพันธุและสิ่งแวดลอม มีสวนขวยทําใหเปนความดันโลหิตสูงไดมากกวาคนไมมีประวัติครอบครัวเปนโรคนี้ สิ่งแวด

ลอมที่เครงเครียดกท็ําใหมีแนวโนมเปนโรคนี้สูงมากขึ้นดวย

เชื้อชาติ เปนที่ทราบกันดีวา อุบัติการของความดันโลหติสูงในพวกนโิกรอเมริกันนัน้สูงและรุนแรงกวาในอเมริกันผิวขาว

ปริมาณเกลือที่รบัประทาน มีสวนเกีย่วของกับภาวะความดันโลหิตสูง ผูที่รับประทานเกลือมาก จะพบมีภาวะนี้สูงกวาผู

ที่รับประทานเกลือนอยกวา

ดังนั้น วิธีปองกันทีด่ีที่สุดคือ ตองลดเกลือ เพิ่มผกัผลไม ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ตรวจเช็คความดันทุก 6 เดือน หากพบมี

ความดันโลหิตสูงผดิปกติ ควรรีบรักษาและปรับพฤติกรรม รวมกับการรักษาทางเลือก 5 แนวทาง กลิ่นบําบัด ใชน้ํามันหอม

ระเหยทําใหผอนคลายและบําบัดอาหาร การบําบัดดวยอาหาร ลดปริมาณเกลือโซเดียม หนัมาเพิ่มโปแตสเซียมและแมกนี

เซียม เชน ผักผลไมสด กลวย มันฝรั่ง ผักใบเขียว การบําบัดดวยสมุนไพร ดื่มน้ําสมุนไพรเชน คึ่นชาย กระเจี๊ยบแดง บัวบก

การผอนคลายและทําสมาธ ิ20 นาทีวันละ 2 ครั้ง จะชวยลดความดันโลหิตได โสตบําบัด ใหฟงเพลงที่ชวยใหผอนคลาย

หายใจเขา-ออกลึกๆ ซึมซับพลังงานเสียงไว 

ความดันโลหิตสูงปองกนัไดหากปรับพฤติกรรมชีวิตของคุณตั้งแตวันนี!้!
ขอขอบคุณ ขอมูลจาก http://www.cheewajit.com

คุณทราบหรือไม วาการดื่มแอลกอฮอล มีความสัมพันธกบัสภาวะสุขภาพชองปาก และอาจสัมพันธกับโรคปริทันตอักเสบ?

จากขอมูลทางการแพทยมากมายพบวา เครื่องดื่มแอลกอฮอลทําใหเสียความสามารถในการทํางาน เสียบุคคลิกภาพ และ

สงผลเสียตอสุขภาพรางกายดวย โดยทําใหเกิดความผิดปกติของการทาํงานของอวัยวะสําคัญตางๆ เชน หัวใจ ตับ ไต มาม

ตับออน กระเพาะอาหาร และสําไสเล็ก อาจถงึแกชีวิตได นอกจากนี ้ยังพบวาการดื่มแอลกอฮอลมีความสัมพันธกบัสภาวะ

สุขภาพชองปาก โดยทําใหเยื่อบุผิวอักเสบ เพิ่มความเสีย่งตอการเกิดโรคมะเร็งในชองปากไดอยางมีนยัสําคัญ โดยจะมี

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเปนรอยเทาเมื่อมีพฤติกรรมสูบบุหรี่รวมดวย การดื่มแอลกอฮอลยังมีความสัมพันธตอการเกิดโรคปริทันต

อักเสบโดยจะมีผลทําลายอวัยวะปริทนัตเพิ่มมากขึ้น ผูทีด่ื่มแอลกอฮอลจะมีความเสี่ยงตอการเกิดโรคปริทันตสูงกวาผูที่ไม

ไดดื่มแอลกอฮอล ซึ่งอาจเกิดจากแอลกอฮอลทําใหมีความผิดปกติของระบบภูมิตานทานของรางกาย ทําใหเสี่ยงตอการ

ติดเชื่อมากขึ้น มีความผิดปกติในกระบวนการหายของแผล สงเสริมกระบวนการสลายของกระดูก ยับยัง้การสรางกระดูกอีก

ดวย 

ในการรักษาทางทนัตกรรม ตองระวังการใชยาในคนกลุมนี้ที่อาจมีผลจากปฏิกิริยาของยา เชน ยาปฏิชีวนะ หรือยาแกปวด

กลุมที่ไมใชเสตียรอยด จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกผิดปกติหรือเลือดออกในทางเดินอาหาร การดื่มแอลกอฮอล

ในคนที่ตองทานยากลุมนี้เปนประจํา เชน ในผูปวยโรคความดันโลหิตสูง จะมีผลทําใหเสนเลือดขยายตัวมากเกนิไป อาจ

หมดสติไดเนื่องจากความดันต่ําลงมาก ในผูปวยที่ไดรับยาหามการแข็งตัวของเลือด ก็จะเกิดสภาวะเลือดออกผดิปกติได

ในผูปวยเบาหวานที่ไดรับยารักษาเบาหวาน ก็จะทําใหเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําไดมากขึ้น 

จะเหน็ไดวา ประวัติความเจ็บปวยและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลของคุณ สําคัญอยางมากตอการรักษาทาง

การแพทยและทางทันตกรรม ดังนั้นหากเปนไปได ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล เพราะไมเปนผลดีตอสุขภาพแตอยางใด

ถาม : ทางคลนิิกมีการจัดฟนแบบใส มองไมเหน็เครื่องมือหรือเปลาคะ? มันเปนอยางไรคะ? แลวราคาเปน

เทาไหรบาง? ใชเวลารักษานานไหมคะ?
ตอบ : ทางคลินิกมีการจัดฟนแบบใสไมติดเครื่องมือจัดฟนคะ โดยเปนการจัดฟนที่ใชพลาสติกใส สวมครอบลงบนฟนทัง้

ขากรรไกรหรือเฉพาะบริเวณที่มีปญหา เพื่อแกไขการจัดเรียงตัวของฟนใหฟนเรียงตัว โดยทีพ่ลาสติกใสนั้นจะทําใหฟน

เคลื่อนไปทีละนิด จนกระทั่งฟนเรียงตัวตามที่ตองการ

เครื่องมือจัดฟนใสมีสองชนิด คือ Invisalign® และ essix

 

clear aligners โดยมีหลักการในการเคลื่อนฟนทีละนิด

เหมือนกัน ตางกนัตรงที่ Invisalign® จากตางประเทศจะทําเครื่องมือมาใหหลายๆ ชิ้น เพือ่ใหใสตามเวลา เมื่อครบกําหนด

เวลา ก็เปลี่ยนชิ้นเครื่องมือ จนกระทั่งเสร็จสิ้นและฟนเรียงตัวดี แตราคาจะสูงเพราะตองสง lab ตางประเทศ  สวน essix

clear aligners นั้นเปนเครื่องมือทื่ทันตแพทยทําขึ้นมาไดเอง ตองนัดคนไขมาใสแรงลงไปในเครื่องมือพลาสติกนั้น จน

กระทัง่ฟนเรียงตัวดีในราคาที่ไมแพงมากนัก เรื่องเวลาที่ใช ก็ขึ้นกับความมากนอยและความยุงยากของปญหาคะ

ขอขอบคุณ ขอมูลจาก Perio
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