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“5 สมุนไพรชวยเลิกบุหรี่ หนีสเตตัสสิงหอมควัน
ดวยของใกลตัว”

“DIY - เปลี่ยนลอกระเปาเดินทาง”

“เที่ยวกรุงเทพฯ ชม 12 หองจัดแสดงใหม ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร.

 “Our Nomad”




นักวิจัยคิดคนแอปพลิเคชั่นตรวจ "หูอักเสบในเด็ก" 
เบื้องตนโดยไมตองพบแพทย



นักวิจัยคิดคนแอปพลิเคชั่นตรวจ "หูอักเสบในเด็ก" 

เบื้องตนโดยไมตองพบแพทย

   คณะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันไดคิดคนแอพในโทรศัพทสมารทโฟน ที่ใชคูกับกรวยกระดาษในการตรวจ
อาการหูอักเสบในเด็ก เพื่อชวยใหพอแมตัดสินใจวาควรพาลูกไปพบแพทยหรือไม

   วารสาร Science Transnational Medicine อธิบายไววา แอพนี้จะทำงานโดยการเปดเสียงที่คลายๆ กับเสียงรอง
ของนก สงผานเขาไปในชองหูของเด็กๆ โดยใชกรวยที่ทำขึ้นมา
   เสียงดังกลาวจะถูกเปดอยูเปนเวลา 1.2 วินาที จากนั้นใชไมโครโฟนของโทรศัพทเพื่อฟงดูวามีของเหลวหรือหนองสะสม
อยูหลังแกวหู ในหูชั้นกลางหรือไม ถามีรูปแบบเสียงของเสียงที่สะทอนกลับมาจะบงบอกวามีการติดเชื้อ
   Shyam Gollakota หัวหนาหองปฏิบัติการทดลองที่พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา กลาววา วิธีคิดของแอพนี้ก็เหมือนๆ
กับแกวไวน หากเคาะที่แกวไวนจะไดเสียงที่แตกตางกันขึ้นอยูกับระดับของของเหลวในแกวไวนนั้น และวา จากการใชแอพ
นี้ตรวจผูปวยราว 100 คน มีอัตราการประสบความสำเร็จอยูที่ 85% และดูเหมือนวาจะแมนยำกวาการใหคุณหมอ
ตรวจดวยตาอีกดวย
   อยางไรก็ตาม หากตรวจพบวามีการติดเชื้อแลว ผูปกครองก็ยังตองพาบุตรไปพบแพทยเพื่อยืนยันผลการตรวจและ
รับใบสั่งยา Gollakota เปรียบเทียบการใชแอพนี้วา เหมือนกับการใชปรอทวัดไข เพื่อชวยในการตัดสินใจวาควรจะไป
พบแพทยหรือไม
   แอพที่ใชตรวจการติดเชื้อในหูนี้ เปนเพียงหนึ่งในหลายๆ แนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นมาโดยใชเทคโนโลยีโทรศัพท
มือถือเขามาชวยในเรื่องของสุขภาพ เพื่อแกไขปญหาสุขภาพที่ผูคนเผชิญอยูทุกวันนี้ดวยตนทุนที่ต่ำลง

   Shyam Gollakota หวังวาแอพที่วานี้จะไดรับการอนุมัติตามกฎระเบียบภายในสิ้นปนี้ และสามารถออกวางจำหนาย
ไดภายในตนป 2563



“5 สมุนไพรชวยเลิกบุหรี่ 
หนีสเตตัสสิงหอมควันดวยของใกลตัว”

   รูดีอยูแกใจวาบุหรี่ไมใชของดีตอสุขภาพ และวันนี้ก็อยากกลับใจสลัดสเตตัสสิงหอมควันไปใหไกลตัว เปลี่ยนตัวเองเปน
คนที่ปลอดบุหรี่กับเขาสักที เอาละ ! ถาอยากเลิกบุหรี่แบบไมตองใชงบมาก เราก็มีสมุนไพรพื้นบานมาเปนตัวเลือก และ
ขออวดหนอยวานี่ละ ของดีที่ชวยใหคุณเลิกบุหรี่ไดเด็ดขาด แถมไมตองจายเยอะ... 

มะนาว : หั่นมะนาวทั้งเปลือกเปนชิ้นพอดีคำ จากนั้น
อยากสูบบุหรี่เมื่อไรก็หยิบมะนาวที่หั่นไวมากินแทน 
สารในมะนาวจะชวยลดความอยากของนิโคตินลงได

หญาดอกขาว : หญาดอกขาวในรูปแบบชาชง
มีโพแทสเซียมไนเตรท ซึ่งมีฤทธิ์ทำใหลิ้นฝาดจนไมนึก
อยากสูบบุหรี่

โปรงฟา : หลังจากเคี้ยวใบโปรงฟากอนสูบบุหรี่
รสชาติของบุหรี่จะเปลี่ยนไปในทางที่จัดวาแยมาก 
จนสิงหอมควันบางคนถึงขั้นอาเจียนออกมา 

มะขามปอม : จุดเดนของมะขามปอมก็อยูที่มีวิตามิน C
สูงปรี๊ด และรสชาติเปรี้ยวผสมรสฝาดยังชวยเปลี่ยน
รสของการสูบบุหรี่ใหเฝอนจนรับไมไหว 

กานพลู : กานพลูเปนสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยเปน
ของตัวเอง ซึ่งน้ำมันหอมระเหยตัวนี้จะชวยทำใหประสาท
สงบ มีฟโนลิกซึ่งชวยตานอนุมูลอิสระ บรรเทาอาการไอ 
และยังชวยระงับกลิ่นปากไปดวยในตัว ซึ่งเมื่อนำดอกกาน
พลูแหงมาอมจะชวยลดความอยากบุหรี่ลงไปดวย 



อุปกรณที่ใชในการเปลี่ยน :
 
 1.ลออะไหล สั่งจาก AliExpress ราคา 200.-
 2.เลื่อย
 3.คีม หรือกลองเครื่องมือทั่วไป

DIY - เปลี่ยนลอกระเปาเดินทาง

3.ลอใหมที่สั่งมาจะมีแกนลอใหมมาใหดวย 
ถาใสแลวหลวมไมพอดีกับความกวาง
ก็ตองใสแหวนรองที่แถมมากับลอดานในดวย 
ลอจะไดไมขยับซายขวาเวลาเข็น

4.หลังจากเปลี่ยนเสร็จ 4 ลอแลว ความรูสึกที่ไดเวลาเข็น 
คือ ลื่นและเบากวาตอนซื้อมาใหมๆ ซะอีก ที่รูสึกแบบนั้นเพราะ
วาลอเดิมที่มากับกระเปาเปนแกนพลาสติกธรรมดา ไมใชตลับ
ลูกปนแบบที่เปลี่ยนใหม

1.ใชเลื่อย เลื่อยแกนลอของเกาใหขาด
เลื่อยไปที่แกนลอเลยคะ เลื่อยไมยากใชเวลา
เลื่อยประมาณ 1 นาที

2.ถอดแกนลอและลอ ออกจากตัวกระเปาไดเลย

ที่มา : FB DIYhusband
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เที่ยวกรุงเทพฯ ชม 12 หองจัดแสดงใหม ณ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

  ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติแหงแรกของประเทศไทย ไดเปด 12 หอง
จัดแสดงใหม เผยภาพประวัติศาสตร ศิลปะชางหลวงแหงกรุงรัตนโกสินทร ในรูปลักษณใหมที่สวยงาม 
ทันสมัย และยังคงคุณคาความสำคัญของมรดกศิลปะชิ้นเอกของชาติ

  สำหรับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร เปดใหบริการทุกวันพุธ-อาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30-16.00 น. 
คาเขาชมคนไทย 30 บาท ชาวตางชาติ 200 บาท ยกเวนคาเขาชมสำหรับเด็กอายุไมเกิน 15 ป นักเรียน 
นักศึกษาไทย ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 02 224 1402 หรือ
FB:  National Museum Bangkok



***ยานเมืองเกา ถนนถลาง

   “คาเฟชิลล ๆ ที่ดานบนของรานเปนโฮลเทลสุดแนว บรรยากาศของรานตกแตงแบบเรียบ ๆ ในสไตลมินินอล 
เกตั้งแตหนารานจนถึงในราน”

FB : ournomad
เปด.  08:00 - 23:59 น.
จันทร - อาทิตย เวน พุธ
T. 081 513 9119

“Our Nomad”



ภูเก็ตวิลลา รวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ดวยหัวใจ”

   เมื่อวันที่ 6 พ.ค. ที่ผานมา ณ ลานจอดรถโรงยิม 4,000 ที่นั่ง สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต 
นายภัคพงศ ทวิพัฒน ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เปนประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสา 
“เราทําความดีดวย หัวใจ” พัฒนาฟนฟูและพัฒนาลําน้ำคูคลอง เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต 
ณ คลองบางใหญ เขตเทศบาลนครภูเก็ต เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจิตอาสารวมกิจกรรมประกอบดวย สวนราชการ ตำรวจ ทหาร องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญ บาน และประชาชนทุกหมูเหลา รวมทั้งหมดกวา 1,000 คน และในครั้งนี้ทาง
ภูเก็ตวิลลา ก็ไดรวมแจกน้ำ ใหกับจิตอาสาตามจุดตางๆที่เขารวมฟนฟู พัฒนากำจัดขยะ วัชพืช ในแหลงน้ำ 
และเก็บกวาดขยะโดยรอบ เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งบรรยากาศเปนไปดวยความสุข มีรอยยิ้ม และมีความสามัคคี...


