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โดย ...หมอจาบ ...

หลังจากพาชมสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรไปเมื่อฉบับที่แลว ครั้งนี้ ก

 

็

ขอพาไปเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวเชิงเกษตรอีกที่หนึ่ง นั่นคือ ฟารม

 
โชคชัย

ฟารมโชคชัยกอเกิดจากคุณโชคชัย บูลกุล ผูมีความมุงมั่นในการ

 
พัฒนาการเกษตรของไทย ตั้งอยูบนหลัก กม.ที่ 159 ถ.มิตรภาพ อ.

 
ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยเริ่มจากทําการเกษตรแบบผสมผสาน

 
และการเลี้ยงโคพื้นเมือง ตอมาในปพ.ศ.2512 ไดจดทะเบียนเปน 

“บริษัทโชคชัยแรนชจํากัด” ซึ่งเปนฟารมโคเนื้อที่ใหญและทันสมัย

 
ที่สุดในประเทศไทย มีการผสานวิชาการเขากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 
ในการปรับปรุงสายพันธุใหไดโคขุนคุณภาพดีเปนเนื้อสเต็คชั้นเยี่ยม 

จึงขยายตัวสูธุรกิจภัตตาคาร “โชคชัยสเตคเฮาส” ที่มีรสชาติเปนที่ชื่น

 
ชอบมาจนถึงปจจุบัน

ขอขอบคุณ ขอมูลจาก www.farmchokchai.com

วันนี้ คุณรับประทานขาวเชาหรือยัง?

นอยคนนกัที่จะมีโอกาสไดรับประทานอาหารเชาเพยีงเพราะกิจวัตรประจําวันมีมากจนเวลาไมเอื้ออํานวย บางคนอาจได

กาแฟสักแกว ขนมไมกี่ชิ้น ในขณะที่บางคนไมไดทานอะไรเลยจนเทีย่ง นี่เปนสัญญาณอันตราย!

อาหารเชาสําคัญกวาทกุมื้อ เพราะหากปลอยใหทองวางไมมีพลังงานจากอาหารเชา รางกายจะนํากรดมาใชแทนพลังงาน 

เมื่อรางกายตองผลิตกรดออกมาบอยๆ จะทําใหเปนโรคตามมาหลายอยางไดเมื่ออายุมากขึ้น เชน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง 

หรือแมแตโรคความจําเสื่อม

หากใครทานอาหารเชาทุกวัน จะสงผลดีตอรางกายและสมอง และทําใหไมหิวจัดในชวงสาย ทาํใหไมอวน เพราะรางกาย

จะคอยๆ ดูดซึมอาหารเปนพลังงานไปใชไดตลอดชวงเชา ทําใหรางกายมีโอกาสไดรับสารอาหารตางๆ ครบ 5 หมู

อาหารเชาไมจําเปนตองหงุหาใหเปนมื้อใหญๆ เมนูงายๆ ใชเวลาไมนาน ซึ่งสามารถทานบนรถไดสบาย เชน ขนมปง ไข 

นม ก็ชวยไดมาก แตตองทานไมซ้ําซาก อาจทานสลับควบคูไปกับเนื้อสัตวบาง และตองรับประทานผักใบเขียวหรือผลไม

ดวย เพื่อใหรางกายดูดซับวิตามิน และเกลือแรดวย

โบราณวาไว “รับประทานอาหารเชาแบบราชา อาหารกลางวันพอประมาณ และอาหารเย็นแบบยาจก หลกีเลี่ยงไขมันและ

ของหวาน ออกกําลังกายใหไดวันละอยางนอย 30-40 นาท ีชีวีจะปลอดภัย” ยงัใชไดดี ที่สําคัญ ควรนอนหลับพกัผอนให

เพยีงพอและสนทิ ก็จะทาํใหรางกายแข็งแรงมีสุขภาพอนามัยที่ดีมากยิ่งขึ้นอกีดวยคะ!
ขอขอบคุณขอมูลจาก วาไรตรี ศรีรัช และ www.ladytip.com

ในที่สุด ก็เขาสูปใหมกันซะที วันเวลาชางผานไปรวดเร็วจริงๆ เลยนะคะ เผลอแปบเดียว ก็เขาสูปใหมแลว ปนี้ เราม

 

ี

สินคาและบริการใหมเพิ่มขึ้นมา สินคาที่วา ก็เปนน้ํายาฟอกสีฟนที่สามารถทําเองไดที่บาน แตใชเวลานอยเพียงแค 30 

นาทีเทานั้นเอง! น้ํายาฟอกสีฟนที่บานโดยทั่วไป จะตองใสน้ํายาในถาดฟอกสีฟนสวนบุคคล แลวใสทิ้งไวในชองปาก ใช

 



เวลาทั้งคืน อาจทําใหรูสึกไมคอยสบาย นอนไมคอยหลับ แตสําหรับสินคาใหมของเรา เปนน้ํายาฟอกสีฟนที่มีหลอดคู 

ผสมสดๆ ใหมๆ ใหใชทันที ทําใหมีคุณสมบัติใชฟอกสีฟนไดรวดเร็วและเห็นผลดียิ่งขึ้นแมใชเพียงครั้งแรก สําหรับผูท

 

ี่

เคยฟอกสีฟนในคลินิกกับเราไปแลว จะไดรับสิทธิซื้อน้ํายานี้ไดในราคาพิเศษ! การใชน้ํายาฟอกสีฟนที่บานรวมดวย จะ

 
ชวยใหคงความขาวใหยาวนานยิ่งขึ้น รวมทั้งอาจทําใหฟนขาวขึ้นจากที่เคยฟอกไวแลวไดอีกดวยนะคะ

สวนบริการใหมของเรา คือ Airflow ซึ่งก็คือ การใชอุปกรณพนน้ํา ลม และผงขัด ออกมาพรอมๆ กัน เพื่อทําความ

 
สะอาดคราบฟน ในคนที่ฟนมีคราบสีจากชา กาแฟ หรือบุหรี่ จะเห็นผลชัดมากคะ เพราะทั้งน้ํา ลม และผงขัดที่พนออก

 
มาแลวนี้จะซอกซอนเขาซอกฟนที่การขูดหินปูนธรรมดาเขาถึงไดยากดวยคะ วิธีนี้จะไมเสียวฟนเหมือนการขูดหินปูนนะ

 
คะ หากสนใจ ติดตอสอบถามและนัดหมายเพื่อทดลองใชสินคาและบริการใหมของเราไดคะ..ทายนี้ขอสวัสดีปใหมคะ!

ปจจุบัน กลุมบริษัทฟารมโชคชัย ทําธุรกิจ 5 ประเภท ดังนี้

1.

 

ธุรกิจการเกษตรและปศุสัตว ทําฟารมโคนมครบวงจร

2.

 

ธุรกิจสถานที่ทองเที่ยว จัดทองเที่ยวฟารมโชคชัยเชิง

 
เกษตรภายในฟารม เยี่ยมชมทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

“กวาจะมาเปนน้ํานม”

3.

 

ธุรกิจภัตตาคาร ภายใตชื่อ “โชคชัยสเต็คเฮาส” มีทั้งสิ้น 

3 สาขาในปจจุบัน

4.

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดูแลและใหเชาอสังหาริมทรัพย

5.

 

ธุรกิจผลิตภัณฑนม ผลิตในแบบ home-made “อืมม!..

 
มิลค” ผลิตนมพาสเจอรไรส โยเกิรต ไอศกรีม และทอฟฟ

 



นม

ในป พ.ศ.2521 ไดเริ่มธุรกิจฟารมโคนมครบวงจร ทําวิจัยและพัฒนาปรับปรุงสาย

 
พันธุโค พืช อาหารสัตว เพื่อใหน้ํานมโคมีคุณภาพดี ไดผลิตนมสดพาสเจอรไรสออก

 
สูตลาดภายใตชื่อ “ฟารมโชคชัย” เปนการปลุกกระแสการบริโภคนมสดของคนไทย 

ฟารมโชคชัย ยังเปนฟารมแรกที่สงออกแมพันธุโคนมสูตางประเทศ และให

 



คําปรึกษาในการจัดการฟารมแกประเทศที่สนใจอีกดวย

ทานจะไดพบกับฟารมโคนมขนาดใหญ สัมผัสบรรยากาศ ประสบการณและสาระความรู แลวยังไดรับความเพลิดเพลิน ไดรีดนมวัว

 
ดวยตัวเอง มีสวนรวมในการผลิตนมสด ชมการแสดงวิถีคาวบอย ลีลาของสุนัขตอนแกะ การปอนนมลูกวัวดวยตนเอง ฯลฯ เขาชม

 
เปนหมูคณะ มีผูนําชมตลอดรายการ แบงเปนรอบๆ ในราคาคาเขาชม ผูใหญ 250 บาท เด็ก (สูงไมเกิน 140 ซม.)

 

125 บาท 

นอกจากนั้น ยังมีที่พักแบบ Boutique Camp กลางปา หองสัมมนากลางฟารม โดยมีแพ็คเกจทองเที่ยวพักผอนชนิด 2 วัน 1 คืนไว

 



สําหรับรวมแบงปนประสบการณแหงความสุขและทํากิจกรรมอันหลากหลายรวมกัน ในราคาผูใหญ 3,200++ บาท (วันธรรมดา)

 
3,700++ บาท (วันหยุด) เด็ก 2,400++บาท (วันธรรมดา)

 

2,800++ บาท (วันหยุด)

สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดการทองเที่ยวฟารมโชคชัยไดที่ สํานักงานใหญ 02-998-9381 ตอ 150-155 หรือที่ 044-328-

485 ตอ 116 หรือ 044-328-386 ออ.. หยุดทุกวันจันทรนะคะ!
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สวนนี้ มีคา... อยาทิ้ง!!

 

คูปอง มูลคา 100 บาท

สําหรับใชแทนเงินสด ไดครั้งเดียว ในทุกการรักษาทางทันตกรรม!
(ไมรวมคาเอ็กซเรย คาถายรปู คาอุปกรณสิ้นเปลืองและปลอดเชื้อ)

-- เมื่อชําระดวย เงนิสด เทานั้น --
หมดเขต 30 เมษายน 2551 นี้ กรุณาติดตอนัดหมายลวงหนา

กรุณานําคูปองนีม้าแสดงเพื่อรับสิทธิ์ ไมสามารถใชสิทธิ์รวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ
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02-662-5065
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โดย ...หมอจูน ...
กับ ...หมอหมวย...

การดูแลสุขภาพเทา
“เทา” เปนอวัยวะทีถ่กูใชงานอยางหนัก แตมักถูกมองขามและไมไดรับการดูแลเอาใจใสใหสมกับการใชงาน ปญหาทีพ่บ

บอย เชน ระบบกระดูกและกลามเนื้อของเทาโดยตรง ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด ซึ่งมักเปนผลจากโรคแทรกซอนอื่นๆ 

ทําใหไมสามารถทาํกิจกรรมตางๆ ไดคลองตัวนัก หากเปนมาก อาจถึงขั้นสูญเสียอวัยวะสวนขาและเทาได

ปญหาของเทาที่พบบอย
เดินไมสบาย ปวดฝาเทา ปวดสนเทา รองเทากัด มีแผลทีเ่ทา ปวดบวมแดงที่เทาหลังเลนกฬีา เล็บขบ หนังดานแข็ง ตาปลา 

เทาผิดรูป เชน เทาโกง เทาแบน แผลเบาหวาน รูสกึไมสบายกับรองเทาคูประจํา

การตรวจวัดลักษณะอุงเทาและกระจายน้ําหนกั
ตรวจไดดวยเครื่อง iStep มีตัววัดแรงกดทุก 1 ตารางเซนติเมตร ใชเวลาเพยีง 20 วินาท ีผลการตรวจจะแสดงใหเหน็การ

 
กระจายน้ําหนักของเทาในแตละจุด การกระจายน้ําหนกัไมสมดุลเปนสาเหตุของปญหาเทาและการเดิน แกไขโดยการเลือก

 
รองเทาและแผนรองเทาทีเ่หมาะสม

บัญญัติ 10 ประการในการดูแลเทา
1. ลางเทาดวยน้าํสบูและน้ําสะอาด แลวใชผาสะอาดซับใหแหงทกุซอกทกุมุม

2. สํารวจเทาทกุวันวามีแผลหรือไม

3. ทาครีมหรือโลชั่นใหทัว่ เพื่อความชุมชื้น เลี่ยงบริเวณซอกนิ้วเทา

4. สวมถุงเทาผาฝายที่ระบายความรอนไดดี

5. เลือกใสรองเทาหุมสนทีพ่อดีกับเทา

6. เลี่ยงการแชเทาในน้ําอุนหรือน้าํรอนโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหเทาพองได

7. ควรตัดเล็บในแนวตรง และตะไบบริเวณมุมเล็บ เพื่อปองกนัการเกิดเล็บขบ หรือใหผูเชี่ยวชาญตัดเล็บให

8. หมั่นนวดเทาเสมอเพื่อใหเลือดไหลเวียนดีขึ้น

9. เลี่ยงการสูบบุหรี่เพื่อปองกนัเสนเลือดตีบ

10. หากพบวามีแผลที่เทา ใหรีบพบแพทยเพื่อรักษาทันที

การเลือกรองเทา
เลือกใหเหมาะกับกจิกรรมโดยมพีื้นดานในนุมเพือ่ลดแรงกระแทก ไมใหคับหรือหลวมเกนิไป หากสามารถปรับใหกระชับกับ

 
เทาไดจะดีมาก ควรเลือกในทายืนและในชวงบาย เพราะเทาขยายตัวมากที่สุด วาดขอบเขตเทาลงบนกระดาษแลวเทยีบกับ

 
รองเทาที่ซื้อ ขนาดรองเทาควรยาวกวานิ้วเทาทีย่าวที่สุดประมาณครึ่งนิว้ สวนกวางที่สุดอยูบริเวณปุมกระดูกดานขางของนิ้ว

 
หัวแมเทา สวนหวัของรองเทาควรปานเพื่อมิใหนิ้วเทาและหลังเทาเสียดสีกับรองเทา ควรมีแผนรองรับแรงกระแทก รองเทา

 
หนงัจะระบายอากาศดีกวารองเทาพลาสติก   “ดูแลเทาตั้งแตวนันี ้กอนทีจ่ะไมมีเทาใหดูแล”

ขอขอบคุณ ขอมูลจาก รพ.เวชธานี และ วารสารเรือนชาน ปที่ 4 ฉบับที่ 19  พย-ธค 2550

วันนี ้หมอขอใหของขวัญวันปใหม โดยจะเลาเรื่องราวดีๆ มีประโยชนกับสุขภาพชองปากใหอานกันถึงสองเรื่องเลยนะคะ

การเคลือบหลุมรองฟน (Sealant)

โรคฟนผุเปนโรคทีพ่บมากในเด็กๆ สวนมากพบที่ดานบดเคี้ยวของฟนกรามเนื่องจากมีหลุมรองลึก เศษอาหารเขาไปติด

 
ทําความสะอาดไดยาก ฟนจึงผุงาย ดังนัน้ ในเด็กวัย 2-3 ปที่ฟนกรามน้ํานมเพิง่ขึ้น และวัย 6-12 ป ที่ฟนกรามแทเพิง่ขึ้น 

ควรใหทันตแพทยทําการเคลือบหลุมรองฟน เพื่อชวยปองกันฟนผุดานบดเคี้ยวได แตในผูใหญไมจําเปนตองทํา เพราะ

 
ฟนสึกจากการใชงานแลว หลุมรองจึงตื้นขึ้นแลว

ฟลูออไรดหลายรูปแบบ

ฟลูออไรด เปนสารที่ชวยปองกันฟนผุได โดยหวังผลในบริเวณตางๆ ของฟนแตละซี่ ทําได 2 วิธีคือ

1.ยาน้ํา ยาเม็ด จะชวยเสริมสรางฟนทีก่ําลังสรางตัวอยูในขากรรไกร ทําใหมโีครงสรางที่แข็งแรง สามารถใหทารกไดตั้ง

แตแรกเกิด โดยเปนชนิดหยด โตมา กเ็ปลี่ยนเปนชนิดเม็ด ควรใหเด็กทานฟลูออไรดจนถึงอาย ุ13 ปแตก็ขึ้นกับแหลงน้ําที่

ใชบริโภคดวยวามฟีลูออไรดมากพอหรือยัง หากพอแลว ก็ไมควรใหเสริมอีก ซึ่งก็ควรปรึกษาแพทยหรือทนัตแพทยกอน

2.ฟลูออไรดเฉพาะที ่ใหสัมผัสกับฟนโดยตรง เชน การทาฟลูออไรดโดยทนัตแพทย การใชน้ํายาบวนปาก หรือยาสฟีน

 
ที่มีฟลูออไรดผสมอยู ฟลูออไรดจะแทรกซึมเขาไปในผิวเคลือบฟน ทําใหเคลือบฟนแข็งแรง ทนตอการกัดของกรด วิธีนี้

เหมาะสําหรับฟนทีข่ึ้นมาแลวในชองปาก ควรไดรับฟลูออไรดสม่ําเสมอเปนประจํา ในเด็กทีฟ่นเริ่มขึ้น อาจใชชนิดเคลือบ 

ซึ่งทันตแพทยเปนผูทําใหเปนระยะ

ฟลูออไรดทําใหผิวเคลือบฟนไมผุงาย ทําใหเชื้อจุลินทรียบนแผนคราบฟนลดความรุนแรงลง ซอมแซมรอยผุระยะเริ่มแรก

โดยลดปริมาณการละลายของแรธาตุบนผิวฟนได แตตองใชในปริมาณพอเหมาะและถกูวิธ ีสามารถใชฟลูออไรดหลาย

 
รูปแบบรวมกัน แตแมฟลูออไรดจะมีคุณอนันต ก็มโีทษมหันต ดังนัน้ ตองปรึกษาแพทย และควรไดรับการดูแลอยาง

 
ใกลชิด เพราะการไดรับฟลูออไรดเกินขนาด จะกอใหเกิดโทษตอรางกายได

ถาม : ฟอกสีฟน ทําลายฟนรึเปลาคะ? ทําไมเวลาฟอก ถึงไดเสียวฟนจัง?

 

คุณกรรณกิาร – กทม.

ตอบ : ในการฟอกสีฟน ไมวาจะทําในคลินิก หรือวา ทําเองที่บาน ตางก็ใชน้ํายาชนิดเดียวกัน น้าํยาที่ใช คือ ไฮโดรเจน

เปอรออกไซด (Hydrogen Peroxide) ชนิดเจล ซึ่งน้ํายานี้ จะแตกตัวเปนไอออน แทรกเขาในเนื้อฟน ซึ่งในเนื้อฟน มีทอ

เล็กๆ มากมาย มุงเขาสูโพรงประสาทฟน ซึ่งมีเสนเลือด เสนประสาทของฟนอยู ไอออนเหลานี้ เมื่อเขาไปในทอเนื้อฟน 

ก็จะเขาไปสัมผัสกับปลายเสนประสาทฟน ทําใหรูสึกเสียวฟนได 

โดยทั่วไปแลว การฟอกสฟีน เปนวิธทีีท่ําใหฟนดูขาวขึ้นอยางอนุรักษที่สุด และคอนขางปลอดภัยที่สุด ไมมีการ

ทําลายฟนแตอยางใด แตที่เสียวฟน ก็เพราะสาเหตุที่กลาวมาแลว มิใชเกิดจากการทาํลายเนื้อฟนแตอยางใด และอาการ

เสียวฟน ก็จะหายไปไดเองในที่สุด

หากฟนมีรอยผุ หรือมีฟนสกึ การฟอกสฟีน จะทาํใหเสียวฟนมากยิง่ขึ้นได เพราะบริเวณนั้นๆ ทอเนื้อฟนเปดกวาง

ยิ่งขึ้น ทําใหน้ํายาเขาไปสูปลายประสาทฟนไดมากขึ้น ดังนัน้ ควรอุดปดบริเวณที่ผุ หรือสึก กอนทําการฟอกสฟีนคะ
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