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           สานใจร้อน ๆ มาแล้วค่ะ มาพร้อมกบัความร้อนและจะร้อนขึ้น 

อีกล่ะ ใกล้เดือนเมษายนเข้าไปทุกที อากาศก็รอ้นขึน้ทุกปี อย่างไรอย่าลืม

รักษ์โลก ชว่ยกันลดอณุหภูมิ ช่วยโลกของเรากันนะคะ เรือ่งราวในฉบับนี้  

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวนัช้างไทย เราจะเห็นว่าตอนนี้ในเมือง

หรือตามบ้านที่เราอยู่นี้ มชี้างมาเดินตามถนนหนทาง ซึ่งตามธรรมชาตขิอง

มันแล้วน่าจะอาศัยในป่า แต่ตอนนี้มนุษย์อาศัยช้างเป็นเครื่องมือในการทํา

มาหากินไปแล้ว บก.ได้ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่ง ต้องตกใจเลยว่า ช้างเข้ามา

เดินเพื่อหารายได้จากผู้คนที่เข้ามาทําบุญกัน หากวันใดเกิดตกมันท่ามกลาง

ฝูงชนล่ะก็คงจะแยแ่น่ ๆ เลย ฉบับนีข้อนําเสนอ ข้าวโพดต้มทีเ่ป็นของโปรด

ของใครหลาย ๆ คน ว่าสามารถต้านมะเร็งได้  ไม่น่าเชื่อเลยว่าข้าวโพดทั้ง

ฝักจะมีประโยชน์มากขนาดนี้ (ไมเ่ชื่อใช่ไหมล่ะ) คุยกนัมาพอสมควรแล้ว 

ขอเชิญทุกท่านอ่านสาระดี ๆ ของสานใจได้เลยค่ะ 



เภสัชกรหญงิลิ้นจี่  อุ่นเมือง

                       ผูจ้ัดการฝ่ายเภสัชกรรม
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Pharmacy  Room

     การใช้ประโยชน์จากขมิน้

จากความเดิมตอนที่แล้วเราได้รู้จักสรรพคณุของขมิ้นกันแล้ว คราวนี้

เราจะนําขมิน้มาใช้ประโยชนซ์ึ่งสามารถทําได้หลายวิธีด้วยกันเช่น

1. ตัดแง่งขมิ้นมาพอสมควร นํามาล้างให้สะอาด (ควรทําขั้นตอนนี้ทุกครั้งของการใช้สมุนไพร) แล้วตําให้ละเอียด คั้นเอาแตน่้ํา      

เจือน้ําสุกเท่าตัวนํามาดื่มครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3 - 4 ครั้ง หรือเติมเกลือเล็กน้อย เพื่อใชร้ักษาอาการทอ้งรว่ง บิด

2. ใช้ผงขมิ้น 1 ช้อนโต๊ะ นํามาผสมกับน้ํามันมะพร้าว 2 - 3 ช้อนโตะ๊ เอามาเคี่ยวดว้ยไฟออ่นจนได้น้ํามันสีเหลือง แล้วนํามาใช้ใส่แผล

หรือนํามาพอกบริเวณท่ีปวดเมื่อยหรอืเคล็ดขัดยอกได้

3. นําผงขมิ้นมาผสมน้ําผ้ึง หรือน้ําเชือ่ม ปั้นเป็นลูกกลอน ขนาดปลายนิ้วก้อย รับประทาน 2 - 3 เม็ด หลังอาหาร และกอ่นนอน    

เพื่อรกัษาอาการโรคกระเพาะ ท้องขึ้น

4. นําขมิ้นแห้ง 25 กรัม + ว่านนางคํา 200 กรัม + ไพล 50 กรัม + ดินสอพอง 1,000 กรัม นํามาบดผสมกัน ใช้พอกหน้าและตัว    

เพื่อบํารุงผิว (ถ้าผิวมันใชผ้สมกับน้ํามะกรูดเผาไฟ ถ้าผิวแห้ง ใชผ้สมกับน้ําผ้ึง หรือ นมสด) ควรพอกประมาณ 5 - 10 นาที แล้วล้างออก     

ด้วยน้ําอุน่ ตามด้วยน้ําเย็น สลับกัน

5. ใช้ผงขมิ้นละลายน้ําทาบ่อย ๆ ตรงบริเวณท่ีคัน หรอืคันจากยุงกัด มดกัด

6.ทําครีมสมุนไพร เพือ่ใช้แทนสบู่และลดรอยเหี่ยวย่นและจุดด่างดํา เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า โดยนํามะขามเปียก 300 กรัม       

มาแช่น้ําและบบีน้ํา แล้วนํามากรองดว้ยผ้าขาวบาง แล้วเอาใส่หม้อเคลือบตั้งไฟอ่อน ๆ เคีย่วให้แห้ง จากนั้นเติมนมสด 200 กรัม + น้ําผึ้ง 

50 กรัม + ขมิ้นผง 1/2 ช้อนชา + ว่านนางคําผง 1/2 ช้อนชา คนให้แห้งยกลง โดยชโลมน้ําที่หน้าพอเปียก ป้ายครีมเล็กนอ้ยลูบไล้จนทั่วหน้า    

ทิ้งไว้สักครู่ แล้วล้างออกดว้ยน้ําสะอาด

7. วิธีทํายาทาผิว ใช้เหง้าขมิ้นสดมาหัน่บาง ๆ แล้วตากแห้ง นํามาบดเป็นผงให้ละเอียด เวลาจะใช้ให้นํามาผสมกับน้ําคนให้เข้ากัน    
ทาตามเนื้อตวัหรือใบหน้า หรือผสมกับน้ํานม ทาตัวเอาไว้กอ่นจะอาบน้ําทิ้งไว้ 10 - 20 นาที เป็นอย่างน้อย แล้วล้างออกด้วยน้ําสะอาดหรือ   

ตามด้วยการอาบน้ําชําระร่างกาย ผลที่ได้รับคอื ชว่ยให้ผิวนุ่มนวลเนียน แก้โรคผดผ่ืนคัน หรอืจุดด่างดําบนร่างกายให้หายไป

8. วิธีทําครีมขัดและพอกหน้า นําขมิน้ผงผสมกับน้ํานม หรอืน้ําผ้ึง จากนัน้ล้างหน้าให้สะอาดแล้วนําขมิ้นที่เตรยีมไว้ขดัใบหน้าเบา ๆ 
จนทั่ว พอกไวอ้ย่างนั้นประมาณ 5 นาที ล้างออกด้วยน้ําอุ่น ๆ ผลที่ได้รับคือ ชว่ยให้สิวเส้ียนหลุด สมานผิวและรขูุมขน ช่วยรกัษาแผลที่เกิดจาก

สิวอักเสบ ไม่ให้เกิดเป็นแผลเป็น ทําใหผิ้วหน้านุ่มและเนียน

นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการศึกษาพิสูจน์สรรพคุณของขมิ้นตามการใช้แบบโบราณ พบว่ามีสรรพคุณมากมายตามที่เคยใชก้ันมา เชน่ ขมิ้นชัน

มีสรรพคุณในการช่วยทําให้แผลหายเร็วขึ้น มีฤทธ์ิลดการอักเสบ ลดปฏิกริิยาภูมิแพ้ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทเีรยีท่ีทําให้เกดิ

หนอง มีฤทธ์ิขับน้ําดชี่วยในการย่อยและป้องกันไม่ให้เป็นนิ่วในถุงน้ําดี มฤีทธิ์ขับลมและยังพบว่าชว่ยชะลอความแก่ เป็นสารตอ่ต้านมะเร็งและเนื้องอก

ต่าง ๆ พบว่าการกินอาหารผสมขมิ้น สามารถทําลายเชื้อไวรัสที่ผ่านมาทางอาหารได้ รวมทั้งสามารถป้องกนัมะเร็งจากสารก่อมะเร็งต่าง ๆ และยังมี

สรรพคุณในการต้านไวรัส โดยเฉพาะเชือ้ HIV อันเป็นต้นเหตุของโรคเอดส์ ขมิ้นชันจึงเป็นอีกความหวังหนึ่งของผู้ป่วยโรคเอดส์



ขนมประเภทใดที่มีผลท าให้ฟันผุได้มาก?

คลนิิกทนัตกรรม
Dental clinic

      ขนมที่ทําให้ฟันผุง่าย มีส่วนประกอบหลักเป็นน้ําตาลทราย 

และแป้งขัดขาว ซึ่งไม่ใช่สารอาหารตามธรรมชาติ แต่แปรรูปจาก

อุตสาหกรรมเป็นผงละเอียดกอ่นจะมาทําขนม เมื่อแป้งถูกน้ําลาย

จะรวมตัวเป็นก้อนเละ ๆ ติดและตกค้างตามฟันได้นานและ    

พอกพูนให้คราบจุลินทรีย์หนาตวัขึ้น จึงเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค

ซึ่งได้แก่ ขนมกรบุกรอบ ขนมปังกรอบท่ีทําเป็นรูปต่าง ๆ โดนัท 

เค้ก คุกกี้ นอกจากนี้ ขนมที่หวานจัดหรือมีลักษณะเหนียวข้น 

ละลายในปากช้า เช่น ตังเม ผลไม้กวน ลูกอม ลูกกวาดต่าง ๆ    

ก็เป็นขนมที่ทําให้ฟันผุได้ง่าย 
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ทันตแพทย์หญิงศรนิยา  หาญธีราศักดิ์

                 ผู้จัดการศูนย์ทันตกรรม

    คุณกัญญา ด าคลองตัน

หัวหน้างานผู้ป่วยในสามัญหญิง 

เม่ือเด็กขอเงินซื้อขนมถ้าไม่ให้ก็จะร้องไห้ควรท าอย่างไร?

      เมื่อเด็กขอเงินซือ้ขนม ไม่ควรให้เด็กไปซือ้ตามลําพัง เพราะเดก็   

จะเลือกขนมตามเพือ่น ตามสื่อโฆษณา หรอืเพียงต้องการตุ๊กตาท่ีอยู่ใน

กล่องขนม แม่หรือผู้เล้ียงดูเด็กควรมส่ีวนร่วมในการเลือกซื้อให้เด็ก เชน่ 

การจํากัดขอบเขตการเลือกโดยเป็นผู้เลือกขนมที่มปีระโยชน์มาหลาย ๆ 

อย่างก่อน เช่น โปรตีนอบแห้ง ถัว่ตม้ ข้าวโพดตม้ ผลไม้ต่าง ๆ แล้วให้

เด็กเลือกจากกลุ่มที่ถูกเลือกมาแล้ว การทําครั้งแรกเด็กอาจจะไม่พอใจ

และต่อรอง หรอืงอแง ควรให้เหตุผลส้ัน ๆ หรือยกตัวอย่างให้เด็ก    

เห็นภาพชัดเจนของผลเสียจากการกินขนม เช่น เด็กฟนัผุดําไม่น่าดู   

คนไม่มีฟัน หรือยกตัวอย่างเป็นนิทานประกอบ หากเด็กไม่ยอมรับและ

ยังดื้อดึงร้องไห้ กอ็ย่าใส่ใจต่อพฤติกรรมการเรียกรอ้ง สัก 2 - 3 ครั้ง 

เด็กก็จะยอมรบัเงื่อนไขและเรียนรู้กติกาในการเลือกซือ้ขนม และเกดิ

พฤติกรรมการเลือกซื้อขนมตามแบบอย่างท่ีต้องการได้ ในกรณีท่ีตอ้งให้

เงินเด็กซือ้ขนมก็ไม่ควรให้เงินเด็กมากเกินไปในแต่ละวัน เพือ่ลดจํานวน

ครั้งของการกินขนมลง

“ข้าวโพดต้ม” หวานอร่อย
     ชว่ยต้านมะเร็ง

       ส่วนประโยชนข์องข้าวโพดในด้านสมุนไพร คือ ชว่ยต้านพิษของพวกอนมุูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายกับเซลล์ของอวัยวะต่าง ๆ ช่วยให้ความเส่ือมที่มากับ

ความแกช่รามนี้อยลง เช่น ตอ้กระจกและโรคสมองเส่ือม นอกจากนี้ยังมสีรรพคุณทางยาอีกดว้ย เชน่ เมล็ด มีสารอาหารที่สําคัญประกอบดว้ย แป้ง น้ําตาล 

ไขมัน เกลือแร่ ชว่ยบํารุงร่างกาย บํารุงหัวใจ ปอด ขับปัสสาวะ ใช้บดพอกแผล ซังแห้ง ต้มเอาน้ําดื่ม หรือเผาเป็นถ่านรับประทาน บํารุงม้าม ขบัปัสสาวะ      

แก้บวมน้ํา แก้บิด ท้องรว่ง ต้นและใบ ต้มเอาน้ําดื่มขับนิว่ เกสรตัวเมีย (ไหมข้าวโพด) ต้มเอาน้ําดืม่ขับน้ําดี บํารุงตับ แกตั้บอักเสบ แก้ดีซ่าน แก้ไตอักเสบ     

แก้โรคความดนัโลหิตสูง ใช้แก้ขัดเบาในผู้ป่วยเป็นโรคหนองใน ราก ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ แก้อาเจียนเป็นเลือด 

          ถึงแม้ว่าข้าวโพดจะมีคณุค่าทางสารอาหารสูง แต่ก่อนที่เราจะนํามารบัประทาน โดยเฉพาะข้าวโพดแห้งหรอืผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ควรตรวจดูให้

แน่ใจก่อน เพราะข้าวโพดมีความชื้นสูงจะขึ้นราได้ง่าย และมีโอกาสปนเปือ้นของสารพิษหลายชนิด โดยเฉพาะที่สําคัญ คือ อัลฟลาท็อกซิน ที่มีอนัตราย  

ต่อคนและสัตว์ ที่สําคัญควรระวังอาการท้องอืดในเด็ก คนชรา และผู้ท่ีมปีัญหาทางด้านการย่อยอาหารด้วย โดยน่าจะเป็นภยัท่ีเกิดขึ้นจากผู้ปลูกใช้สารเคมี  

ยาฆ่าแมลงแล้วเก็บฝักมาขายก่อนเวลา 

ดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีหากบ้านไหนมแีปลงผักสวนครัวอยู่แล้ว น่าจะลองเลือกปลูกข้าวโพดไว้รับประทาน

กันเองเพราะวิธีการปลูกและการดูแลนั้นแสนง่าย หรือถ้าไม่มีแปลงปลูกก็สามารถซื้อมาต้มรับประทานเอง

ได้เช่นกันแต่ต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะ

      ข้าวโพดต้ม เป็นของว่างที่มีกลิ่นหอมน่ารับประทาน รสชาติหวานอร่อย ราคาก็ถูก

แถมอุดมไปด้วยวิตามินและแรธ่าตุต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ที่ส าคัญยังมี

สารอาหารที่ช่วยชะลอความแก่และตา้นมะเร็งด้วย...คุณผู้อ่านคงอยากทราบกันแล้ว    

ใช่ไหมคะว่าเป็นสารอาหารอะไร วันนี้เราจะพาไปไขปริศนากันค่ะ

        ข้าวโพดที่เรารับประทานกนัมหีลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมคือ ข้าวโพดหวาน ซึ่งจากรายงานการวิจัย    

พบว่า การกินข้าวโพดต้มสามารถลดความเส่ียงจากการเป็นโรคหัวใจและช่วยต้านมะเร็งได้ เนือ่งจากการต้ม     

ทําให้ข้าวโพดปล่อยสารแอนตีอ้อกซแิดนต์ออกมาหลายตัว และมีสารสําคัญตวัหนึ่งชื่อ ว่า “กรดเฟอรลิูก”       

ซึ่งเป็นกรดอินทรียท์ี่ชว่ยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมีประสิทธิภาพ โดยกรดเฟอรลิูกเป็นสารต้านอนมุูลอิสระ     

จึงถูกใช้สําหรับต่อต้านความแก่ ป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง โรคหวัใจ ไข้หวัด รักษาสุขภาพของกล้ามเนื้อ  

ต่อต้านผลกระทบจากรังสีอัลตราไวโอเลต จึงสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนงัได้
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       ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ก าลังมีความชุกเพิ่มขึ้นเนือ่งจากประชากรอายุมากขึ้น อุบัติการณ์ของภาวะสมองเสือ่มพบได้เฉลี่ยประมาณร้อยละ 

6-8 ในผู้ที่อายุเกิน 65 ปี และมีอัตราการเพิ่ม 2 เท่าทุก 5 ปี ของอายุที่มากกว่า 60 ปี ปัญหาที่เกิดจากภาวะสมองเสื่อมไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ   

ต่อตัวผู้ป่วยเท่านั้น แต่อาจเป็นภาระให้แก่ครอบครัวและสังคมร่วมด้วย

        ผู้ป่วยรายใดที่ควรสงสัยว่ามีภาวะสมองเสือ่ม

1. ความจําระยะส้ันไม่ดี เช่น ลืมวันนัด ลืมส่ิงของบ่อย ๆ พูดช้า ถามซ้ํา

2. มีปัญหาด้านการใช้ภาษา เช่น เรียกชื่อส่ิงของและชือ่คนทีคุ่้นเคยไมถู่ก

3. มีปัญหาในด้านทิศทางและสิ่งแวดล้อม เช่น ขับรถแล้วหลงทางในที่ ๆ เคยขับได้ หรอืหลงทางเวลาเดินทางออกนอกบ้านคนเดียว

4. มีความผิดปกติในการทํางานที่ซับซ้อน เช่น วางแผนการทํางาน การเดนิทางไปสถานที่ต่าง ๆ การใช้จ่ายและการเก็บเงิน การใชอุ้ปกรณเ์ครือ่งมอื

5. มีความผิดปกติของอารมณ์และบคุลิกภาพที่เปล่ียนแปลงไป เช่น ซึมเศร้า หงุดหงิดก้าวร้าว มีพฤติกรรมแปลก เห็นภาพหลอน

นอกจาก 5 ข้อดังกล่าวแล้ว ต้องประเมินความสามารถในการทํางานและการช่วยเหลือตนเองของผู้ปว่ยเป็นส่ิงสําคัญ  โดยเปรียบเทียบกับระดบั

ความสามารถเดิมดว้ยเสมอ เช่น การทํางานบ้าน การจัดยา การเดินทางออกนอกบ้าน เป็นตน้ 

           แยกความแตกต่างจากผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจ าเนื่องจากความชราอย่างไร

      เนื่องจากเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมกัจะเกิดความเส่ือมทางระบบประสาท ทําให้อาจมีปัญหาหลง ๆ ลืม ๆ ได้ ในผู้สูงอายุท่ัวไปจะคิดถึงภาวะนี้ในผู้สูงอายุท่ียัง

ทราบตนเองว่ามีความจําลดลง แต่ไม่เป็นปัญหาท่ีสําคัญมากนัก ไม่มผีลกระทบต่อการดํารงชีวติประจําวันและอาการคงที่ตลอด ถอืว่าน่าจะเป็นการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากความชรา

           ถ้าสงสัยว่าเป็นสมองเสื่อมจะท าอย่างไร

      แนะนําให้พาผู้ปว่ยไปพบแพทย ์ซึ่งแพทย์จะให้การวนิิจฉัยจากอาการของผู้ป่วยและการตรวจร่างกายเป็นส่ิงสําคัญ โดยแพทย์จะให้คําแนะนําในการดูแล

แก่ผู้ปว่ยและญาติผู้ดแูล

     อย่างไรก็ตามการป้องกันการเกิดหรือชะลอภาวะสมองเสื่อมเป็นสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด         
และท าได้ไม่ยาก ฉบับหน้า อย่าลืมติดตามการป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อม  

นะครับ

                    นายแพทย์อนุพันธ์ สารมณี

                อายุรแพทย์ด้านเวชปฏิบตัิครอบครัว
  ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ

        และการป้องกัน
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       สัตว์บกส่ีเท้าร่างใหญ่สง่ากล้าหาญทนทํางานหนัก เคยไดร้ับเกยีรติสูงให้เป็น

พาหนะยามออกศกึของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและเป็นสัตว์คู่บญุพระบารมีอกีด้วย                                       

สมัยหนึ่งภาพของสัตว์นี้เคยปรากฏเด่นเป็นสีขาวบนผืนธงชาติสีแดงของไทย นอกจากนี้                                             

ส่วนหัวของมันเมื่อประกอบเข้าเป็นสามเศียรก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของตราแผ่นดินในรชัสมัย                             

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ชือ่ของช้างได้รับการกล่าวถึงในสุภาษิตและ                                                     

คําพังเพยไทย หลายความหมายมาจนถึงทุกวันนี้สัตว์ที่ย่ิงใหญ่นี้เป็นทีรู่้จักกันเป็นอย่างดีว่าคอื ช้าง

ลักษณะและธรรมชาติของช้าง

    ช้างเป็นสัตว์บกที่มขีนาดใหญ่ท่ีสุด เล้ียงลูกด้วยน้ํานม เป็นสัตวแ์ข็งแรงมีกําลังมาก  

มีขาใหญ่ 4 ขา พื้นเท้าอ่อนนุ่ม เมื่อชา้งเดินจึงไม่มีใครได้ยินเสียง ส่วนการนอนของช้าง

นั้นโดยธรรมชาตแิล้ว ช้างจะนอนตะแคงลําตัวกับพื้น และมกีารหาวนอนและนอนกรน

เช่นเดยีวกบัมนุษย์ ตามปกตชิ้างจะนอนหลับในระยะเวลาส้ัน เพียง 3-4 ชัว่โมง เวลานอน

อยู่ในระหว่างเวลา 23.00 นาฬิกาถึง 03.00นาฬิกา ช้างไม่นอนกลางวันนอกจากมีอาการ

ไม่สบาย

 งวงช้างคือ จมูกของช้าง ยาวถึงพื้น ใช้หายใจ จับดึงยกลากส่ิงของต่าง ๆ ได้ และ 

ใช้หยิบอาหารเข้าปาก ปลายงวงมีรูสองรู กลวงตลอดความยาวงวงช้าง งวงช้าง    

ไม่มีกระดูกอยู่ภาพใน จึงอ่อนไหวและแกว่งไปมาได้ง่าย งวงนี้ใช้อมน้ําและพ่นน้ํา

เล่นได้ เมื่อช้างจะดื่มน้ําจะใช้งวงดูดน้ําเข้าไปเก็บไว้ในงวงก่อน แล้วจึงพ่นน้ําจาก 

งวงเข้าในปากอกีทีหนึ่ง

     งาช้างเป็นส่ิงท่ีสวยงามและมีราคามากท่ีสุดในตัวช้าง งาช้างก็คือฟันหน้าหรือเขี้ยวของช้าง งอกออกจากขากรรไกรบนข้างละอัน งาช้างทั้งคู่มีสีขาวนวล    

เริ่มโผล่ให้เห็นเมื่อมีอายุประมาณ 2-5 ปี งาช้างท่ีสวยงามจะต้องมีความโค้งเรียบสม่ําเสมอจนเกือบเป็นรปูครึ่งวงกลม ช้างใช้งาเป็นอาวุธป้องกันตัวต่อสู่กับ  

สัตว์ร้าย  

     นัยน์ตาช้างมีตาเล็กมากเมือ่เทียบกับรปูร่างอันสูงใหญ่ แตก่็สามารถมองเห็นส่ิงต่าง ๆ ได้ชัดเจนดี และเห็นได้แต่ไกล

     ใบหู มีลักษณะคล้ายพัด โบกไปมาอยู่เสมอ เมื่อช้างกางใบหูออกจะได้ยินเสียงจากท่ีไกล ๆ ได้ดีขึ้น ช้างท่ีมีอายุมากใบหูจะมว้นลงมาและขอบล่างมัก

เว้าแหว่ง การเว้าแหว่งของขอบล่างใบหูอาจใช้คาดคะเนอายขุองช้างได้อย่างคร่าว ๆ ถ้าใบหูเว้าแหว่งน้อยก็แสดงว่าอายุยังน้อย ถ้าเว้าแหว่งมากก็หมายถึง    

อายุมาก

      หางช้าง มีลักษณะกลมยาวเรียวลงไปถึงเข่า ที่ปลายมีขนเส้นโตสีดํา ยาวประมาณ 4-6 นิ้ว เรยีงเป็น 2 แถว ตลอดความยาวของหางประมาณ 6-7 นิ้ว

จํานวนเล็บช้างมีนิ้วเท้าส้ันที่สุดจนเห็นแต่อุ้งเท้า มีเล็บโผล่ให้เห็นเปน็บางเล็บ ส่วนมากมี 18 เล็บ คือเท้าหน้าข้างละ 5 เล็บ เท้าหลังข้างละ 4 เล็บ บางตัวมี

16 บางตัวมี 20 เล็บ

     ความฉลาดของช้างไทย

    ช้างไทย เป็นช้างเอเชีย ซึ่งโดยธรรมชาตแิล้ว สามารถนํามาฝึกใช้งานให้ทําตามคําสั่งของมนุษย์ สรีระของชา้งไทย มีศรีษะใหญ ่มมีันสมองมาก                

ทําให้ช้างที่นํามาจากป่า เพื่อนํามาเล้ียงเป็นช้างบ้านมีความฉลาด สามารถส่ือสารกับมนุษย์ ผู้นํามาฝึกคนเล้ียงช้าง ควาญช้าง โดยเฉพาะที่เป็น                      

ชาวไทยกุยหรือส่วย แห่งจังหวัดสุรินทร์ จะมีความชํานาญ ในการฝึกช้างเป็นพิเศษ ช้างไทย จัดเป็นสัตวบ์ก ขนาดใหญ่ ที่สามารถเข้าใจการสื่อสารของมนุษย์

ที่มา : http://www.school.net.th 
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ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
(องค์การมหาชน)

สวัสดีค่ะผู้อ่านและติดตามคอลัมน์ของศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง อยู่เป็นประจ า 
ส าหรับเดือนมีนาคมน้ี จะขอน าเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเร่ืองโรคไตให้ผู้อ่านได้ทราบกัน

ก่อนอื่นเรามาท าความรู้จักกับหน้าท่ีของไตกันกอ่นนะคะ
                ไตเป็นอวัยวะส าคัญของร่างกายในการขบัของเสีย และควบคุมปริมาณสารน้ าและเกลือแรใ่นร่างกายให้
สมดุล ปกติมีรปูร่างคล้ายเมล็ดถ่ัวเท่าก าปั้น มีอยู ่2 อัน ถ้าไตข้างใดข้างหนึง่เสีย ไตอีกข้างสามารถท าหน้าที่แทนได้ 
เมื่อไตเสียหน้าทีท่ั้ง  2 ข้าง คือไม่สามารถกรองของเสียหรือที่เรียกว่าไตวายก็จะเกิดอาการซ่ึงเกิดจากการคั่งของเสีย 
และการคัง่ของน้ าและเกลือแร่ และการเสียสมดลุของฮอรโ์มนของร่างกาย
ไต มีหน้าท่ีหลัก ๆ คือ
      ขบัถ่ายของเสียที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารประเภทโปรตีน หากของเสียพวกนี้คั่งมาก ๆ จะมอีาการมึนงง                                       

           เบื่ออาหาร หมดสติ และอาเจียน
      ควบคุมปริมาณน้ า และเกลือแรท่ี่เกินความจ าเป็น โดยขบัออกทางปัสสาวะ
      ผลิต และควบคมุการท างานของฮอร์โมน เช่นฮอรโ์มนที่ควบคมุปริมาณแคลเซ่ียม และฮอร์โมนที่กระตุ้น        

          การสร้างเม็ดเลือดแดง
ไตวายเรื้อรงั เกิดจากอะไร ?
     เกิดจากกรวยไตอักเสบเรื้อรงั
     เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลีย้งไตตีบตัน
     เกิดจากทางเดินปัสสาวะอุดตนั เช่น นิ่ว
     โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง
      จากโรค SLE
      จากยาบางชนิด เช่น ยาลดความอ้วน

เมื่อเป็นโรคไตวายเรื้อรังแล้ว จะท าอย่างไร ? 
               ประการแรก ผูป้่วยควรจ ากัดอาหารบางอย่าง เช่น อาหารเค็ม ผลไม้และอาหารที่มี
โปรตีนสูง ถ้าความดันโลหิตสูงตอ้งควบคุมให้ดี ยาจะช่วยลดอาการได้บ้าง แต่ไม่มียาอะไรที่
จะขบัของเสียออกจากร่างกายได้ วิธีที่จะขับของเสียและน้ าออกจากร่างกายได้ คือ การล้างไต 
(Dialysis)
จะรักษาโรคไตวายเรื้อรงัได้อย่างไร ? 
             การรักษาที่ดทีี่สุด คือ การผ่าตัดปลูกถ่ายเปลีย่นไต จากคนทีบ่รจิาคไตให ้แต่การปลูก
ถ่ายเปลี่ยนไตมีข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือ มีผูบ้ริจาคไตน้อย มผีูป้่วยไตวายเรื้อรงันบัร้อยนับพันคน 
รอการบรจิาคไตอยู่ ผูป้่วยเหล่านี้จะอยู่ได้ด้วยการล้างไต ระหว่างที่รอการปลูกถ่ายไต

โรคไตวายเรื้อรงัสามารถป้องกันได้อย่างไร ? 
                 สาเหตุของโรคไตวายเรื้อรงัหลายอย่าง สามารถป้องกันได้ เช่น การควบคุมเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ใหด้ี สามารถลดอบุัติการณ์ของโรคไตวายเรื้อรังได้ โรคไตอักเสบหลายชนิดสามารถรักษา และสงวนการท างานของไต
ได้ ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ  เนื่องจากโรคไตวายเรื้อรังรักษาไม่หาย แต่อาจป้องกันได้ การตรวจพบโรคไต และรักษา
ตั้งแต่ระยะแรก จงึมีความส าคัญมากในการปอ้งกันไตวาย เป็นที่น่าเสียใจว่า ผู้ป่วยโรคไตบางคนละเลยการรักษา จน    
ท าให้ไตวายอย่างรวดเร็วจนเสียชีวิต  ทราบอย่างนี้แล้วคุณผู้อ่านก็อย่าลืมปฏบิัตติามค าแนะน าในข้างต้นนะคะ



คุณสุวีณา  ธนพันธ์คง  เจ้าหน้าที่สุขศึกษา

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

8 สานใจ

โดย..คณุจารี  ศรีพารัตน์

รองผู้อํานวยการด้านงานพัฒนาคณุภาพ (HA)
Lean & Seamless Healthcare
    แนวคิด ที่เน้นคุณค่าในมุมมองของผู้รับผลงานคนสุดท้ายไปไกลกว่าความพึงพอใจ ไกลกว่ามาตรฐานวิชาชีพ ก้าวข้ามการแยกส่วนในองค์กรแล ะ
ระหว่างองค์กรเพื่อเป็นการยกระดับสถานะสุขภาพของผู้รับบริการไปสู่สภาวะที่ใกล้เคียงกับอุดมคติให้มากที่สุด โดยไม่มีความล่าช้าและขจัดความสูญเปล่า 
ตั้งแต่ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บป่วยจนกระทั่งได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

Lean มีความหมายว่า production without waste  ส าหรับการน า Lean มาใช้ในบริการสุขภาพ นอกเหนือจากการมุ่งขจัดความ 
สูญเปล่า เพื่อให้บริการผู้ป่วยได้ดีขึ้นแล้ว ยังเน้นการเรียนรู้กระบวนการท างาน ด้วยการเข้าไปสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติงานใน
สถานที่จริง ก่อนที่จะมาวิเคราะห์สาเหตุและหาทางปรับปรุง

Seamless แปลตามตัวอักษรว่า “ไร้ตะเข็บ” หรือไร้รอยต่อ คือการเชื่อมต่อกันจนมองไม่เห็นรอยต่อหรือตะเข็บ ระบบบริการที่
เชื่อมต่อกันจนไม่เห็นรอยต่อคือความเป็นหนึ่งเดียวของระบบ จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องใช้มุมมองใหม่ๆ ในการท างาน อย่างน้อย
คือการมองประโยชน์ต่อผู้รับผลงานเป็นตัวตั้ง

“หาก Lean ท าให้เรามุ่งเน้นที่การขจัดความสูญเปล่า หรือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งดูเหมือนจะมุ่งเน้นที่การปรับปรุงภายใน
องค์กร   และ Seamless คือการสร้างระบบเชื่อมต่อระหว่างองค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ อะไรคือตัวร่วมหรือตัวเชื่อมระหว่างแนวคิดทั้งสอง
ค าตอบอยู่ที่การเน้นคุณค่าที่มีความส าคัญต่อผู้ป่วย ซึ่งเป็นการท าให้แนวคิดเร่ืองผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

“ระบบสุขภาพไร้รอยต่อ” วิธีการจัดการเพ่ือลดปัญหาการใช้เวลาอย่างสูญเปล่า เช่น ใช้วิธีการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพ่ือให้ได้บริการที่มีคุณภาพ แก้ปัญหาแพทย์ที่ไม่เพียงพอ โดยใช้พยาบาลดูแลผู้ป่วยในเวร ดึก การจัดท า
guideline เตรียมแพทย์พร้อมให้ค าปรึกษาเมื่อมีปัญหาและการทบทวนในตอนเช้าโดยแพทย์ การรับส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล การจัดการให้การ
บริการเป็นไปตามความรู้ที่ทันสมัย เช่น การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน  การบริการ fast tract ส าหรับ Acute myocardial infarction และ stroke

TO BE NUMBER ONE  ระดับภาค

            สวัสดีผู้ติดตามจุลสาร “สานใจ” ทุกท่านค่ะ เป็นอย่างไรกนับ้างคะ เมื่อเดือนทีแ่ล้วส่งน้องหัดเขียนมือใหม่เข้ามาในหวัข้อวันวาเลนไทน์                

หวังว่าคงจะถูกใจกันนะคะ  เดือนนีก้ลับมาเหมือนเดิมค่ะกับกิจกรรมของฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เดือนนี้มอีะไรตามไปดูกนัเลยคะ

       เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2553 ที่ผ่าน ชมรม TO BE NUMBER ONE      

ในชุมชน “เยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา” ชุมชนเกษตรพัฒนา อ.บ้านแพว้ ได้เป็น

ตัวแทนระดับจังหวัดเข้าประกวดคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE     

เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค ณ โรงแรมเเอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทยีนพัทยา  

ซึ่งถือเป็น การเข้าประกวดครั้งแรกของชุมชนเกษตรพัฒนา ที่ไปเพียงครั้งแรกก็ได้

นําความภาคภูมิใจกลับมา โดยคว้ารางวัลเป็นตัวแทนระดับภาคเพือ่เข้าแขง่ขันใน

ระดบัประเทศต่อไป 

       การประกวดครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดี อาทิเช่น 

สสจ.สมุทรสาคร ,โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ,เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา ตลอดจน

ชุมชนเกษตรพัฒนา สุดท้ายนี้กข็อให้ชมรม TO BE NUMBER ONE 

“เยาวชนคนดีศรีเกษตรพฒันา” ไดร้บัการคัดเลือกเป็นตวัแทนของระดับประเทศ

ต่อไป สู้ ๆ นะคะ



“แอปเปลิ”ปฏวิัติกุญแจไอคยี์    
ตัวเดยีวใชไ้ดก้บัรถและประตบูา้น

IT CORNER…BY นายHUB

ข้อมูลจาก : http://www.thairath.co.th

   ...เที่ยวจงัหวดัสมุทรสาคร

   พื้นที่ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย

9สานใจ

         บริษัทคอมพิวเตอรย์ักษ์ใหญ่ "แอปเปิล" เตรียมที่จะปฏวิัติกุญแจประตบู้าน   

ตามแบบท่ีใช้กันอยู่เสียใหม่ โดยการประดิษฐก์ุญแจไฮเทคแบบใหม่ขึ้นมาแทน ให้ชือ่ว่า       

"ไอ คีย"์ ไม่แต่ชว่ยให้ไมต่้องพกพวงลูกกุญแจพวงโตติดตวัอกีต่อไป เพราะอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อันเดียวก็สามารถใช้เปิดล็อกรถ ประตูบ้าน และเปิดเข้าสํานักงานได้หมด 

โดยจะใช้ประกอบกับโทรศัพท์มือถือ "ไอ โฟน" แบบหนึ่งดว้ย

วิธีใช้ก็เพียงแต่ให้เจ้าของใส่รหสัและน าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ไปแปะกับประตู      

เพื่อเปิดเท่านั้น

ส่วนที่บ้านก็จะต้องติดกุญแจควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยที่ตัวโทรศัพท์ ไอ โฟน จะต้องขึ้นทะเบียนกุญแจเอาไว้ เพื่อจะได้ใช้กับ

กุญแจตัวต่าง ๆ เมื่อเวลาจะเปิด ก็เพียงแต่หมุนบิดไอโฟนที่หน้ากุญแจ แล้ว

เจ้าของก็เลือกเลขกดรหัสที่ปรากฏอยู่บนจอ อย่างเดียวกับการหมุนรหัสตาม 

ตู้เซฟ

สถานทีต่ั้ง :

      ตั้งอยู่บริเวณปากแมน่้ําท่าจีนฝั่งขวา ในพื้นที่ป่าสงวน

แห่งชาติ ปากอ่าวมหาชัย ฝ่ังตะวันตก ตําบลบางหญ้าแพรก 

อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร

หากเพื่อน ๆ มีเวลาว่าง ก็ขอเชิญแวะไปเที่ยวชม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน  

ปากอ่าวมหาชัย  อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร นะคะ

      พื้นท่ีศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวมหาชัย ต้ังอยู่

บริเวณปากแม่น้ําท่าจีนฝั่งขวา ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ    

ปากอ่าวมหาชัย ฝั่งตะวันตก ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีเนื้อท่ี 3,179 ไร่ เหมาะสําหรับ

เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านธรรมชาติวิทยาของ  

ระบบนิเวศป่าชายเลน และปากแม่น้ํ า ท่าจีน ปัจจุ บัน

ดําเนินการก่อต้ังเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนมหาชัย



        เมื่อวันที่ 16,28 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา จิตอาสาบ้านแพ้ว และมูลนิธิพุทธฉือจ้ี

ไต้หวันในประเทศไทย รว่มกับศนูย์บริการเย่ียมบ้านของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ

มหาชน) ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยท่ียากไรแ้ละผู้พิการในเขตอําเภอบ้านแพ้ว เพือ่นําสิ่งของเครื่องใช้

และอุปกรณท์ี่จําเป็นต่าง ๆ ไปมอบให้แก่ผู้ปว่ยท่ียากไรแ้ละผู้พิการในเขตอําเภอบ้านแพ้ว 

และพูดคุยให้กําลังใจกับผู้ป่วยและญาติ

10 สานใจ

รั้วโรงพยาบาล

พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 

โดยได้รับเกียรติจากคุณวัลลภ พริ้งพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ตลอดจนแขก       

ผู้มีเกียรติและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เข้าร่วมพิธีกัน

อย่างพร้อมเพรียง

พล.อ.อ อภชิาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม       

ได้เข้าตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรของกระทรวงกลาโหม 

ประจําปี 2553 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2553 ถึง

วันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2553



รายนามผู้บริจาคประจ าเดือนกุมภาพันธ์2553

พระครูวินัยธรรมสงกราน อรุโณ

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนซื้อเตียงผู้ป่วยสามัญ                           

และซื้อเตียงผู้ป่วยห้องกายภาพ

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 22,000 บาท เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553

11สานใจ

คุณมนตรี  ชัยวิชิต 

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนสร้างตึกสมเด็จย่า

ให้แก่ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553

คุณแม่สทุิน  เฟือ่งฟู

บรจิาคเงินสด เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)

สาขาเกษตรพฒันา

เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553

ล าดับ นามผู้บริจาค จ านวนเงิน

1 คุณแม่สุทิน  เฟื่องฟู 100,000.00

2 คุณพวงกนก  มณีฉาย 40,000.00

3 คุณกิตติธรรม  อร่ามศรี 22,000.00

4 พระครูวินัยธรรมสงกราน อรโุณ 22,000.00

5 คุณสาลี  ทองเชียว 20,000.00

6 คุณอรรถพร  มาบรรดิษฐ์ 20,000.00

7 พญ.สายป่าน  ขุนภักดี 17,000.00

8 คุณพ่อแฉล้ม - คุณแม่จันทร์  ดําขํา 12,000.00

9 คุณกาญจนา  ชินะประพฒัน์ 10,000.00

10 คุณลําจวน  สมพงษ์ และครอบครัว 10,000.00

11 B.K.ศูนย์สุขภาพสายตากรุงเทพ 8,700.00

12 คุณเพ็ญประภา  ศรีสุวรรณ 5,000.00

13 คุณเล็ก  วัฒนธรรม 5,000.00

14 คุณสุนันท์  มูลสา 5,000.00

15 คุณถนอม  ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 3,000.00

16 คุณพรรณสิริ  กุลนาถศิริ 3,000.00

17 คุณละเมียด  มังกรศักดิ์สิทธิ์ 2,000.00

18 คุณเล็ก  รักเนตรสาคร 2,000.00

19 ดร.ชฎา  พิศาลพงศ์ 2,000.00

20 คุณอนันต์ - คุณวีนัส  รัศมี 2,000.00

21 งานฌาปนกิจคุณแม่บุญชง  จันทรินทรากร 2,000.00

22 คุณยายทองคํา  มูลสา 2,000.00

23 คุณรัตนชัย  ตั้งถาวารการ 2,000.00

24 คุณสมศักดิ์  อมรศรีเสริม 2,000.00

25 คุณอํานวยพร  เจริญฉิม 1,500.00

26 คุณสุมณี  สมบัติบริบรูณ์ 1,100.00

27 คุณศักดิ์ชัย - คุณบุญยิ่ง  อิทธิญาโน 1,060.00

28 คุณกมลพร  โกพา 1,000.00

29 คุณมนัส  นุชดอนไผ่ 1,000.00

30 คุณวาสนา  น้อยกานนท์ 1,000.00

31 คุณเจริญ - คุณมยุรี  วรพรรโสภาค 1,000.00

32 คุณพรณรงค์  กอพยัคฆินทร์ 1,000.00

33 คุณนิตยา  ชลศึก และครอบครัว 1,000.00

34 คุณจุฬารตัน์  สุตานนท์ 1,000.00

35 คุณธรรมรา - คุณหวน  มาลัยรัตน์ 500.00

36 คุณจารุดา  หุ่นสะดี และครอบครัว 500.00

37 คุณแม่หยกเอ็ง  แซ่คู (แซต่ัง้) 500.00

38 Mr.K.Snyder 500.00

39 คุณผ่อง  ทับปิ่น 500.00

40 คุณกฤษณา  มูลสา 500.00

41 คุณช่วย  สักการินทร์ 500.00

42 คุณจุฑารตัน์  มูลสา / คุณทนุศักดิ์ 500.00

43 คุณวันทนา  ปานะพันธ์ และครอบครัว 500.00

44 คุณกรพินธุ์  นาคศุภรังษี 500.00

45 คุณสุกัญญา  คิดประดิษฐ์ และครอบครัว 400.00

46 คุณวัชรพล  ชลศึก 300.00
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          สารคดี บทความ บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และข้อเขียนต่าง ๆ ที่ปรากฏใน “จุลสารสานใจ” ฉบับนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 

(องค์การมหาชน) ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด

บันเทิงธรรม
การให้อภัย.....

          สามีภรรยาสองคนตั้งแต่แตง่งานกันมาไม่เคยอยู่เย็นเปน็สุข มีแต่อยูร่้อนนอนทุกข์ วัน ๆ มีแต่เรื่องทะเลาะกัน วันหนึ่งเข้านอนลืมปิดประตู   

ภรรยาเกี่ยงให้สามีไปปิด สามีก็เกี่ยงให้ภรรยาไปปิด ไม่มีใครยอมใคร จนจะเท่ียงคืน ภรรยาจึงบอกสามีว่าขืนเถียงกันต่อไปไม่ไดน้อนแน่คืนนี้      

เอายังงีด้ีกว่าใครพูดขึ้นก่อนคนนั้นแพ้ไปปิดประตู สามีก็ตกลงจึงนอนกัน พอไม่ปิดประตูหมาแดงผอมเข้ามากินกับข้าวในหมอ้ ภรรยาเหน็

แล้วจะไล่หมาก็ไม่กล้าไล่ จะบอกสามีก็ไม่กล้าบอก กลัวเดีย๋วแพต้้องไปปิดประตู ฝ่ายสามีพอเห็นภรรยานอนเฉยไม่พูดตวัเองก็ไม่พดูบ้าง

เพราะกลัวเดี๋ยวแพ้ภรรยาต้องไปปิดประตู ตกลงทั้งคู่นอนดูหมากินกับขา้ว เรียกว่าสบายปากหมา

ตื่นเช้าขึ้นมาไม่มีกบัข้าว ภรรยาก็ถือตะกร้าไปเก็บผักบุ้งท่ีหนองน้ํา ชาวบ้านถามเท่าไรก็ไม่ยอมพูดกลัวเดี๋ยวตอ้งแพ้กลับไปปิดประตู

ชาวบ้านสงสัยว่าเกิดอะไรขึน้ก็เลยรบีมาที่บ้านเจอสามีถามว่า เออเมื่อกี้เจอภรรยาเอ็งที่หนองน้ําถามเท่าไรก็ไมพู่ดมีเรือ่งอะไรกันหรือ?

สามีนึกในใจ  ฮะภรรยาไม่พูดตวัเองก็ไม่พูดบ้าง ยืนนิ่งใบ้อยูเ่พราะกลัวแพ้เดี๋ยวจะตอ้งไปปิดประตู

เพื่อนเลยเข้าไปในบ้านเอากรรไกรมาตัดผมไปครึ่งหัว ถามเท่าไร ๆ ก็ไมย่อมพูด  ว่ามเีรือ่งอะไรกันหรอืทําไมนิ่งใบ้กันไปหมด

สามีก็นิ่งเฉยไม่ยอมพูด สุดท้าย เพื่อนก็จนปัญญาเลยต้องกลับไป ฝ่ายภรรยาพอกลับจากหนองน้ํานึกในใจวันนี้สามีต้องแพ้ฉันแน่ ๆ 

ฝ่ายสามีนั่งอยู่บนชานบ้านนกึในใจวนันี้ภรรยาต้องแพ้ฉันแน่ ๆ พอภรรยาขึ้นบนบ้านเหน็ผมบนหัวสามีหาย 

จึงตกใจร้องอุทานว่า : ตายพี่ผมบนหัวพี่หายไปไหนครึ่งหวั

สามีร้องไชโย!! แล้วพูดว่าภรรยาพดูก่อนแล้ว ไปปดิประตเูดี๋ยวนี้ มิเชน่นั้นจะโดนโอวันตีนผสมหน้าแข้ง นี่เห็นไหมกว่าจะยอมกันได้

แกงหมดไปหนึ่งหมอ้ ผมหมดไปครึง่หัว

โยมบ้านไหนเป็นอย่างนีร้ะวังนะถ้าเกดิทะเลาะกันเผลอ ๆ แกงหมดมากกว่าหนึ่งหม้อ ผมอาจหมดทั้งหัวก็ได้ 

การอยู่ในสังคม จะต้องรูจ้ักยอมกันเสียบ้าง หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน รู้จักผ่อนสั้น ผอ่นยาว ผ่อนหนักผ่อนเบา ถ้ายอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้

ยิ้มวันละนิด
ชีวิตสดใส นักเดินทาง 3 คน หลงป่าไปเจอเผ่ากินคน วันนัน้เป็นวันเกิดของหัวหน้าเผ่า 

ท่านหัวหน้าจึงคิดจะทําบุญ จึงส่ังว่า

"วันนี้เป็นวันเกิดของข้า ข้าจะไวช้ีวิตเจ้า แต่พวกเจ้าต้องเข้าป่าไปเก็บผลไม้คนละ 10 ผล

ต้องเป็นชนิดเดียวกันใน 10 ผลนั้น ไปได้"

ทั้ง 3 คนรีบเข้าป่าไปทันที สักครู่ คนแรกก็กลับมาพร้อมกับ

มะมว่ง 10 ผล หัวหน้าเผ่าส่ังว่า "เจ้าจงนําผลไม้นั้นยัดไปในก้นของเจ้าทีละลูกให้ครบ โดยห้ามทํา

หน้าตา ใด ๆ ทั้งส้ิน มิฉะนั้น จะถกูฆ่าท้ิง"

ว่าแล้ว ชายหนุ่มก็ทําตามทนัที แต่พอถึงลูกท่ี 2 ก็เผลอทําหน้าเหยเกออกมา จึงถูกฆ่า

ต่อมา ชายคนที่ 2 ก็กลับมาพร้อม เชอรร์ี่ 10 ผล รายนี้ถูกส่ังให้ทําแบบเดียวกันก็รบีทําตามทันที

แต่เมื่อถึงลูกท่ี 9 ก็เผลอปล่อย ก๊าซออกมา จึงถูกฆ่าเช่นกัน

บนสวรรค์ ชายคนแรกถามอกีคนว่า

"แกหัวเราะออกมาทําไมวะ ทั้ง ๆ ทีย่ดัลูกที่ 9 แล้วเชียว" ชายคนที่ 2 ตอบว่า

"ช่วยไม่ได้นีห่ว่า ก็ตอนยัดลูกที่ 9 นะ่

ข้าเห็นพวกเราอีกคน อุ้มทุเรียนตั้ง 10 ลูกกลับมา !! 

นักเดินทาง 3 คน


