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“ช็อกโกแลตซีสต โรคที่สาว ๆ ทุกคนมีสิทธิ์เปน
ทำปวดทองเมนสรุนแรง”

“DIY - โชคเกาอี้ทำงานเปลี่ยนเองได”

“ควนคางคก” เขื่อนเชี่ยวหลาน แลนดมารกพักผอน
แหงใหมกับวิวสวยหลักลาน

 “DongDrip Coffee - ดงดิบ”




“Facebook เตรียมเปดตัว Libra ซึ่งเปนชื่อสกุลเงิน
ดิจิทัล ( Cryptocurrency ) ของ facebook”



Facebook เตรียมเปดตัว Libra ซึ่งเปนชื่อสกุลเงินดิจิทัล 
( Cryptocurrency ) ของ facebook

    ประกาศอยางเปนทางการแลวเมื่อ 18 มิถุนายน 2019 จะเปดตัวในปหนาพรอมกับเครือขายบล็อกเชนที่รองรับ 
แมวา Facebook กำลังสราง Libra และวางแผนที่จะดำเนินโครงการจนถึงสิ้นปนี้ แตในที่สุดมันก็มีแผนที่จะยก
ระดับโครงการไปสูชุมชนขนาดใหญ โดย ไดรับเงินสนับสนุนมาจากบริษัทยักษใหญ เชน Coinbase, VISA , 
MASTERCARD , eBay, PayPal, stripe, Spotify, Uber, Lyft และ Vodafone โดยจะมีสวนรวมในสิ่งที่เรียก
วา Libra Reserve ซึ่งเปนแหลงรวมสินทรัพยที่จะทำใหมั่นใจวาทุกหนวยของสกุลเงิน Libra ไดรับการสนับสนุน 
มากกวาที่จะเปนแบบเดียวกับสกุลที่นากังวลอยาง BITCOIN

   โดย Libra สามารถโอนโดยไมตองเสียคาธรรมเนียมบน Messenger, WhatsApp และ Instagram รายละเอียด
ที่ชัดเจนรอในชวงปลายป 2019 และเปดตัวในป 2020



ช็อกโกแลตซีสต โรคที่สาว ๆ ทุกคนมีสิทธิ์เปน
ทำปวดทองเมนสรุนแรง

ช็อกโกแลตซีสต เกิดไดอยางไร
 ช็อกโกแลตซีสต (Chocolate Cyst) หรือ ถุงน้ำช็อกโกแลต ในทางการแพทยเรียกวา "เยื่อบุโพรงมดลูก
เจริญเติบโตผิดที่" (Endometriosis) เกิดจากเลือดประจำเดือนที่ปกติตองไหลออกมาทางชองคลอด แตกลับไหลยอนกลับ
เขาไปในชองทองผานทอรังไข และนำเซลลของเยื่อบุโพรงมดลูกเขาไปดวย เมื่อเซลลนี้ไปฝงตัวอยูที่อวัยวะไหนก็จะเกิดถุง
น้ำขึ้นที่อวัยวะนั้น เชน อุงเชิงกราน ทอรังไข ลำไส ชองคลอด มดลูก ฯลฯ...
   บริเวณที่พบช็อกโกแล็ตซีสตไดบอยคือรังไข เนื่องจากบริเวณรังไขเปนบริเวณที่มีฮอรโมนเอสโตรเจนสูง จึงเหมาะแก
การเจริญเติบโต แตถาเยื่อบุโพรงมดลูกแทรกเขาไปในกลามเนื้อมดลูกจะไมกลายเปนซีสต ทวาจะกลายเปนพังผืดหรือกอน
ในกลามเนื้อมดลูกแทน เพราะกลามเนื้อมดลูกคอนขางแข็ง และเราเรียกภาวะนี้วา "Adenomyosis" ซึ่งผลที่ตามมาคือ
ภาวะปวดทองประจำเดือนอยางรุนแรง ประจำเดือนมามาก และมีบุตรยาก...
   ทั้งนี้ เมื่อเวลาที่ผูหญิงมีประจำเดือน เยื่อบุโพรงมดลูกจะลอกตัวออกมา ถุงน้ำที่ฝงตัวอยูก็จะมีเลือดออกดวย แตเมื่อ
เลือดประจำเดือนออกหมดแลวในเดือนนั้น รางกายก็จะดูดน้ำจากถุงกลับมา ทำใหเลือดในถุงเขมขนขึ้น หากเลือดคางอยู
ในถุงน้ำนาน ๆ จะกลายเปนสีน้ำตาล มีลักษณะเหมือนช็อกโกแลต จึงเรียกวา "ถุงน้ำช็อกโกแลต" หรือ "ช็อกโกแลตซีสต" 
นั่นเอง...
จะรูไดอยางไรวาเปนช็อกโกแลตซีสตหรือไม
    หลายคนไมสามารถแยกแยะออกวา การปวดทองนั้นเปนการปวดทองประจำเดือนปกติ หรือปวดเพราะเปนช็อกโกแลต
ซีสต แตเราสามารถแยกไดโดยโรคนี้มักพบมากในผูหญิงที่มีอายุ 30-40 ปขึ้นไป หรือวัยกอนหมดประจำเดือน หากปกติไม
เคยปวดทองประจำเดือนมากอน แตพออายุ 30 ปขึ้นไปแลวกลับมีอาการปวดทองมากขึ้นเรื่อย ๆ และปวดมากขึ้นทุกเดือน 
ถึงขนาดตองหยุดเรียน หยุดงาน ใหสงสัยวา คุณอาจเปนช็อกโกแลตซีสต ควรจะไปพบแพทยเพื่อตรวจดูใหแนใจ
   อยางไรก็ตาม บางคนอาจไมมีอาการปวดเลย ยกเวนเมื่อขนาดของซีสตโตมาก ๆ แลวไปกดอวัยวะขางเคียง หรือแตก
ออกมา ซึ่งซีสตมีโอกาสกลายเปนมะเร็งไดราว ๆ 0.3-0.7%



DIY - โชคเกาอี้ทำงานเปลี่ยนเองได

ขอบคุณ : FB DIYhusband

   เนืื่องดวยเกาอี้ตัวนี้ใชไปนานๆ โชคปรับระดับเริ่มไมดี คือนั่งไปชอบยุบตัวเองตองปรับขึ้นมาใหม
วันนี้เลยสั่งโชคตัวใหมจากลาซาดามาตัวละ 300 กวาบาท มีหลายขนาด ความยาวตางกัน แตใสกันไดเพราะแกนเทากัน 
วิธีเปลี่ยนไมยากเย็น ตามไปดูในแตละรูปเลยคะ...

อุปกรณ

ฆอน

โชคตัวใหม
“ปกติแลวโชคไมไดยึดนอตอะไรเลย 
เพราะเปนลักษณะทออัดลงไปในรู และ
ใชน้ำหนักคนนั่งนี่แหละกดทับลงไป”

1.ขั้นแรกจับเกาอี้คว่ำใหมั่นคง โดยวางลงบนเกาอี้อีกตัว 
มือหนึ่งจับฐานลอดึงขึ้น อีกมือใชคอนตอกไปที่ตัวโชค 
ตอกไมกี่ทีก็หลุดแลวคะ

2.ขั้นตอไปใชมือหนึ่งจับตัวโชคดึงขึ้น อีกมือตอก
ไปที่ฐานยึดที่นั่ง ออกไมยากเหมือนกันคะ

3.เปรียบเทียบตัวเกากับตัวใหม จะเห็นวาตัวใหมยาวกวาประมาณ 2 นิ้ว เลยไดเกาอี้ที่สูงขึ้น ซึ่งถูกใจเลยเพราะอันเกาขนาด
ปรับสูงสุดยังรูสึกวาเตี้ยไป... ***วิธีประกอบกลับก็แคสวมทุกอยางเขาทาเดิมแลวใชน้ำหนักตัวเรากดใหแนนแคนั้นเอง...

วิธีทำ :



“ควนคางคก” เขื่อนเชี่ยวหลาน แลนดมารกพักผอนแหงใหม
กับวิวสวยหลักลาน

 ควนคางคก เขื่อนเชี่ยวหลาน เปนเกาะกลางน้ำที่ตั้งอยูดานในเขื่อน อยูบริเวณตรงขามกับจุดชมวิวเขา
สามเกลอ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศนบนเกาะใหมีระเบียงชมวิวและพื้นที่หาดทรายนอย ๆ ริมน้ำ เพื่อใหนักทอง
เที่ยวไดมานั่งเลนผอนคลาย

   เมื่อขึ้นไปยังควนคางคกแลว ก็จะไดเห็นภาพของภูเขาหินปูนรูปรางสวยแปลกตาโผลพนทองน้ำสีเขียวมรกต
กวางใหญ มีพรรณไมนานาชนิดสีเขียวขจีปกคลุมแนนภูเขา หากไปเที่ยวชวงหลังจากฝนตกก็จะไดเห็นสายหมอก
สีขาวลอยละลองคลอเคลียกับขุนเขาอยางนารัก เปนวิวที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว หาชมไดเพียงแคที่นี่เทานั้น

ทั้งนี้ก็ยังมีสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียงที่นาสนใจ ไมวาจะเปนเขาสามเกลอ กุยหลินเมืองไทย, ถ้ำปะการัง, วังปลา 
ณ แพนางไพร และทะเล 500 ไร เปนตน

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เฟซบุก เกาะเชี่ยวหลาน Frog Island หรือฝายประชาสัมพันธ 
เขื่อนรัชชประภา โทรศัพท 0 7724 2553
 



FB : Dongdip Coffee
เปด.  07:00 - 18:30 น.
จันทร - อาทิตย ปด อังคาร 
T. 093 964 1142

“รานกาแฟเปดใหม เจาของเดียวกับ The River Coffee รานนี้ก็ยังคงสไตลเดิมทั้งบรรยากาศและรสชาติของกาแฟ 
ที่ไมทำใหผิดหวังเชนเดิม รานนี้ไปงายหนอยเพราะตั้งอยูใจกลางเมืองภูเก็ต แถว ๆ เขารัง กาแฟดีงามอยูแลว 
สั่งไดแบบไมตองคิดมาก วันนี้ขอลองเปนเคกโฮมเมดของที่นี่ รสชาติละมุนดี เนื้อเคกนุม หวานฉ่ำ โอเคเลยคะ” 
(โดยคุณ Smt Jmn 'kat)

ดงดิบ



แจงยายสำนักงานขาย ภูเก็ตวิลลากะทู

เรียนลูกคาทุกทาน

สำหรับลูกคาที่ตองการติดตอสำนักงานขายกะทู 
ขณะนี้ ทางเราไดยายสำนักงานขายชั่วคราว
มาอยูที่โฮมออฟฟศ 3 ชั้น ดานหลังธนาคารกรุงเทพ สาขา กะทู 
เลขที่ 59/348 ถ.พระภูเก็ตแกว หมู 4 กะทู ภูเก็ต 83120 
และยังคงใหบริการตามปกติ ตั้งแตเวลา 9.00 -18.00 น. ทุกวัน 
ยกเวนวันหยุดบริษัทฯ

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม 
โทร : 081-597 0717 (อารีย), 087-389 8290 (ละออง)


