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“หมอเตือน ดื่มน้ำอัดลมน้ำตาล 0% ก็อวนได 
เสี่ยงติดหวาน กินเยอะโดยไมรูตัว”

“วิธียิงซิลิโคนอางลางจาน เคล็ดลับใชนิ้วปาด
ไดรอยแบบตรง ๆ อยางมืออาชีพ”

“6 วัดสำคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10
ประวัติเกาแก อยูคูคนไทยมานาน”

 “Moretea Limelight Avenue Phuket”




“กาวล้ำกับนวัตกรรม 'แวนตา' ชวยแกอาการ 
'เมารถ'”



“กาวล้ำกับนวัตกรรม 'แวนตา' ชวยแกอาการ 'เมารถ'”

เตรียมบอกลาอาการเวียนศีรษะ ออนเพลีย และคลื่นไสเวลาตองเดินทางไกล เมื่อบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติฝรั่งเศส 
‘Citroën’ นำเสนอนวัตกรรมใหมในชื่อ ‘Seetroën’ เปนแวนตาชิ้นแรกของโลกที่สามารถแกอาการเมารถไดอยางฉับพลัน

   แวนตา ‘Seetroën’ เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีของ ‘Boarding Ring’ บริษัทสตารตอัพในประเทศฝรั่งเศส 
มาพรอมคอนเซ็ปตเรียบงายจนนาตกใจ โดยตัวแวนตาจะมาพรอมของเหลวสีฟาที่ใสไวในบริเวณกรอบแวน เพื่อชวย
ขจัดปญหาความขัดแยงระหวางสิ่งที่สายตามองเห็น กับความรูสึกของรางกายเวลายานพาหนะเคลื่อนไหว

   สำหรับผูที่ตองเผชิญหนากับภาวะปวยจากการเคลื่อนไหว (Motion Sickness) หรือมักเกิดอาการคลื่นไส 
หายใจผิดปกติ ปวดหัวสวนหนา และรูสึกไมคอยสบายยามตองเดินทางไกล เพียงแคพกแวนตา ‘Seetroën’ 
ไวเคียงขางกาย และหยิบขึ้นมาสวมใสทันทีเมื่ออาการดังกลาวเริ่มแผลงฤทธิตอรางกาย

   จากนั้น เมื่อเวลาผานไปประมาณ 10 นาที แวนตาจะชวยทำใหความรูสึกซิงโครไนซกับการรับรูของหูชั้นใน 
ซึ่งเปนระบบควบคุมการทรงตัว ประสาทตา กอนประมวลผลดวยสมอง เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาวะปกติ และผูปวย
สามารถถอดแวนตาออก กอนหันไปเพลิดเพลินกับการเดินทางตอได

   คุณสมบัติหลักๆ ของแวนตาชวยแกอาการเมารถ เมาเรือ เมาเครื่องบิน สามารถใชไดกับทั้งผูใหญ และเด็กอายุ 
10 ปขึ้นไป ที่สำคัญคือ ตัวแวนตาไมมีเลนสสายตา ทำใหสมาชิกครอบครัว หรือเพื่อนรวมเดินทางแบงปนกันใชได 
และหากใครมีปญหาทางสายตา ตัวแวนก็ถูกออกแบบมาใหใสซอนแวนสายตาไดเลย



“หมอเตือน ดื่มน้ำอัดลมน้ำตาล 0% ก็อวนได 
เสี่ยงติดหวาน กินเยอะโดยไมรูตัว”

   กรมอนามัย เตือนคนชอบดื่มน้ำอัดลมสูตรไมมีน้ำตาล มีสารหลอกลิ้นวาหวาน แตไมไดมีน้ำตาล ทำใหรางกาย
โหยน้ำตาล เสี่ยงติดรสหวาน รางกายหิวงาย จนกินมากกวาปกติ 30 เปอรเซ็นต โดยไมรูตัว แนะสั่งหวานนอย
ใหติดเปนนิสัย...

   อากาศรอนระอุในชวงนี้ ทำใหประชาชนสวนใหญเลือก
ดื่มน้ำหวาน หรือน้ำอัดลมเพื่อดับกระหาย โดย 
พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เผยวา...
ในน้ำอัดลม มีสวนประกอบ คือ น้ำ น้ำตาล 
สารปรุงสี กลิ่นสังเคราะห และกรดฟอสฟอริก 
ทำใหมีฟอง มีรสซา ม ีคาเฟอีนเพิ่มความตื่นตัวใหกับ
รางกาย และลดอาการออนเพลีย หากดื่มน้ำหวานและ
น้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูง จะทำใหรางกายเผาผลาญและ
นำไปใชไมหมด เปนปจจัยเสี่ยงทำใหอวน 

   นอกจากนี้ น้ำตาลในเครื่องดื่มเหลานี้ ยังเปนสาเหตุ ทำใหรางกายหลั่งอินซูลินมากเกินไป 
สงผลตออนาคตที่รางกายจะผลิตอินซูลินนอยลง หรือดอยประสิทธิภาพ ทำใหเกิดโรคเบาหวาน
และโรคไมติดตอเรื้อรังตามมา...

   สวนน้ำอัดลมสูตรไมมีน้ำตาล มีสวนประกอบเหมือนน้ำอัดลมปกติ แตจะใชสารใหความหวาน หรือน้ำตาลเทียม
ทดแทนลงไป ซึ่งสารรสหวานนี้ ไมใหพลังงาน แตจะกระตุนกลไกการทำงานของสมองใหรับรูถึงความหวาน สงผลให
รางกายโหยหาน้ำตาลมากขึ้น เกิดการติดรสหวาน ตองการอาหารหรือเครื่องดื่มรสหวานบอยขึ้น ทำใหรางกาย
หิวงายและกินมากกวาปกติ 30 เปอรเซ็นต โดยไมรูตัว จึงควรลดการหวานหรือสั่งหวานนอยใหติดเปนนิสัย เพื่อสราง
ความเคยชินตอการรับรสของตัวเองและกลายเปนคนไมติดหวาน...
   ทางดาน ดร.พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผูอำนวยการสำนักโภชนาการ กลาววา เมื่อดื่มน้ำอัดลมสูตรที่ใสน้ำตาลเทียม
รวมกับอาหาร จะสงผลใหระดับน้ำตาลและอินซูลินในเลือดสูงกวาการกินอาหารกับน้ำเปลา แมน้ำตาลเทียมจะไมใชน้ำตาล
แตก็กระตุนการตอบสนองอินซูลินในรางกาย อีกทั้งน้ำตาลเทียมยังทำหนาที่หลอกลิ้นวาหวาน แตสมองที่ตองการน้ำตาล
ยังไมไดความหวานตามที่ตองการ

   จากนั้นจะเกิดการกระตุนทำใหอยากกินน้ำตาลมาก ๆ เพื่อใหหายอยาก ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหอวน อีกทั้งน้ำอัดลม
ยังมีกาซคารบอนไดออกไซด ซึ่งทำใหเกิดอาการแนนทอง ทองอืด และจุกเสียดได...

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



“วิธียิงซิลิโคนอางลางจาน เคล็ดลับใชนิ้วปาด
ไดรอยแบบตรง ๆ อยางมืออาชีพ”

วิธียิงซิลิโคนแบบงาย ๆ ที่คุณคงไมคาดคิดวาจะทำดวยตัวเองได ตอไปนี้ไมตองจางชางมาใหสะเทือน
กระเปาอีกแลว บอกเลยวางายนิดเดียว...

ซิลิโคน

เทปกาว

ลงมือกันเลยคะ...!!

1. เริ่มจากเช็ดทำความสะอาดตามขอบ
พอแหงดีแลวก็เอาเทปกาวแปะกันขอบไว

2. ยิงเขาไป ใชไมเยอะ ใชนิ้วปาดชวยดวย

3. เสร็จเรียบรอย ลอกเทปกาวออก 
ใชนิ้วปาดชวยเล็กนอยผลลัพธนาพอใจ 
ไดรอยแบบตรง ๆ ไมเลอะเทอะ

4. ผลลัพธนาพอใจ

 *** เห็นไหมละคะวา การยิงซิลิโคนรอบอางลางจาน ไมจำเปนตองจางชางมาทำใหสิ้นเปลืองเลยแมแตนอย เพราะเรา
สามารถทำดวยตัวเองได แคมีปนยิงซิลิโคนและนิ้วมือเทานั้น แหม… เดี๋ยวขอไปขัดถูกรอบอางลางจานกอนนะคะ 
เผื่อจะไดลองยาแนวใหมเอง...
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“6 วัดสําคัญ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10
ประวัติเกาแก อยูคูคนไทยมานาน”

การจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 มีขึ้นระหวางวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 
ซึ่งมีกำหนดการตาง ๆ ตามโบราณพระราชประเพณีของไทย โดยมีสถานที่สำคัญหลายแหงที่ใชประกอบพระราชพิธี 
และทางเรา จะพาไปทำความรูจัก 6 วัดสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเปนวัดเกาแกที่อยูคูคนไทย
และพระราชพิธีสำคัญมาอยางยาวนาน...

1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม สถานที่ประกอบพระราช
พิธีถือน้ำพระพิพัฒนสัตยา และการพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

3. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เสด็จฯ โดยขบวน
พยุหยาตรา ทางสถลมารค ถวายราชสักการะพระบรม
ราชสรีรางคาร

2. วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จฯ โดยขบวนพยุหยาตรา 
ทางสถลมารค ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร

4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เสด็จฯ โดยขบวน
พยุหยาตรา ทางสถลมารค ถวายราชสักการะพระบรม
ราชสรีรางคาร

5. วัดสุทัศนเทพวราราม เปนสถานที่เสกน้ำอภิเษกจาก 
76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

6. วัดอรุณราชวราราม เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
ถวายผาพระกฐิน



“Moretea Limelight Avenue Phuket”

“รานชานมไขมุกพนไฟ เปดใหมที่ชั้น 2 หาง Limelight Avenue Phuket รานตกแตงสวยมาก หรูหราดูดี 
มีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายใหเลือก ที่โดดเดนคือเมนู ชานมไขมุกพนไฟ ชานมหอม ๆ ไขมุกหนุบหนึบ 
สวนเมนูชาอื่น ๆ ก็เปนชาคุณภาพที่ทางรานคัดสรรมาจากหลายประเทศเลยคะ”

***ยานเมืองเกา ถนนถลาง

FB : Moretea Thailand
เวลาเปดบรกิาร ทกุวนั : 10:30 - 20:00 น.
*พิกัด ไลมไลทชั้น 2 ติดกับ absolute yoga

T.064 261 4265

*โชวบัตรนกัเรียน ลด 10% ทุกเมนจูากราคาปกติ



“เก็ตวิลลา รวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป 2562”

  วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ตัวแทนพนักงานภูเก็ตวิลลา ไดเขารวมกิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป 2562 ณ บริเวณ ตลาดโลตัส สาขากะทู โดย ดร.ชัยอนันท สุทธิกุล 
นายกเทศมนตรีเมืองกะทู เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมโครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
สงกรานต พรอมดวยคณะผูบริหาร ทาน สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานเทศเมืองกะทู ตลอดจนหนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภูเก็ตวิลลา ที่ใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกลาว
   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ เทศบาลเมืองกะทู เพื่อรักษาความปลอดภัยใหแก
นักทองเที่ยวและประชาชน เปนการอำนวยความสะดวก ตลอดจนการปฏิบัติการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยใหประชาชนมีสวนรวมและปลูกจิตสำนึกในการระมัดระวัง
อุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้น... 


