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ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 96,055,940.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด 8,406,395.20 
5 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 1,036,725.00 
6 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 103,161,835.00 
7 หนี้สินคงเหลอื  6,215,070.57 
8 รายไดรวมแตตนป 5,860,142.35 
9 คาใชจายรวมแตตนป 346,694.14 
10 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน พฤศจิกายน 2550 5,513,448.21 

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 

 
 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) จํานวน (ราย) จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 35 35 12,453,300.00 6,343,315.05 

- กูฉุกเฉิน 66 66 816,350.00 555,385.99 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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จาก...หนูต๊ิก 

ตอน  :  เงินกูสามัญ 

 มีหลายๆ ทานไดสอบถามเกี่ยวกับวงเงินกูสามัญเขามา  เน่ืองจากทาง

สหกรณไดมปีระกาศปรับเพิ่มเพดานเงินกูทั้งของขาราชการ  ลูกจางประจํา  และ

ลูกจางชั่วคราว  ฉบับน้ีจึงขอทบทวนระเบียบเกี่ยวกับเงินกูสามัญคะ 

 มีหลายๆ ทานไดสอบถามเกี่ยวกับวงเงินกูสามัญเขามา  เน่ืองจากทาง

สหกรณไดมปีระกาศปรับเพิ่มเพดานเงินกูทั้งของขาราชการ  ลูกจางประจํา  และ

ลูกจางชั่วคราว  ฉบับน้ีจึงขอทบทวนระเบียบเกี่ยวกับเงินกูสามัญคะ 

วงเงินกู  ไมเกิน 700,000 บาท  สําหรับขาราชการ หรือลูกจางประจํา   
และไมเกิน 120,000 บาท   สําหรับลูกจางชั่วคราว  ทั้งน้ีภายใตขอจํากัดในหัวขอ 

สิทธิการกู ดวย กลาวคือ 

วงเงินกู  ไมเกิน 700,000 บาท  สําหรับขาราชการ หรือลูกจางประจํา   
และไมเกิน 120,000 บาท   สําหรับลูกจางชั่วคราว  ทั้งน้ีภายใตขอจํากัดในหัวขอ 

สิทธิการกู ดวย กลาวคือ 

  

สิทธิการกู สิทธิการกู 
            1. สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา               1. สมาชิกที่เปนขาราชการ ลูกจางประจํา   

1.1 กูไดไมเกิน 25 เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน (กรณีใชบุคคลคํ้า

ประกันรวมกับทุนเรือนหุน) 
1.1 กูไดไมเกิน 25 เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน (กรณีใชบุคคลคํ้า

ประกันรวมกับทุนเรือนหุน) 
 1.2 กูไดไมเกินรอยละ 90  ของทุนเรือนหุนโดยไมมจีํากัด 700,000 บาท 

(กรณีใชทุนเรือนหุนคํ้าประกันอยางเดียว) 
 1.2 กูไดไมเกินรอยละ 90  ของทุนเรือนหุนโดยไมมจีํากัด 700,000 บาท 

(กรณีใชทุนเรือนหุนคํ้าประกันอยางเดียว) 

 1.3  กูไดอีกรอยละ 80  ของเงินฝากออมทรพัยพิเศษทีม่ีในสหกรณ  1.3  กูไดอีกรอยละ 80  ของเงินฝากออมทรพัยพิเศษทีม่ีในสหกรณ 

              1.4  สมาชิกที่สมคัรตั้งแตวันที ่ 1  ธันวาคม  2548  เปนตนไปตองอยูใน
ขอจํากัดดังน้ีดวย 
              1.4  สมาชิกที่สมคัรตั้งแตวันที ่ 1  ธันวาคม  2548  เปนตนไปตองอยูใน
ขอจํากัดดังน้ีดวย 

       1.4.1  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 6  เดือน แตไมถึง 12 เดือน กูได ไมเกิน 

10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน 
       1.4.1  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 6  เดือน แตไมถึง 12 เดือน กูได ไมเกิน 

10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน 

       1.4.2  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 12  เดือน แตไมถึง 24 เดือน กูไดไมเกิน 

15  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน 

       1.4.2  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 12  เดือน แตไมถึง 24 เดือน กูไดไมเกิน 

15  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือนหุน 
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 2. สมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของทุนเรือนหุนโดย
ไมมีจํากัด 700,000 บาท  (ใชทุนเรือนหุนคํ้าประกัน) 

 3. สมาชิกที่เปนลูกจางชั่วคราว   

  3.1 กูไดไมเกิน 10  เทาของเงินเดือน รวมกับทุนเรือน

หุน (กรณีใชบุคคลคํ้าประกันรวมกับทนุเรือนหุน) 
 3.2  กูไดไมเกินรอยละ 90  ของทุนเรือนหุน โดยไมมี

จํากัด 120,000 บาท (กรณีใชทุนเรือนหุนคํ้าประกันอยาง

เดียว) 
 3.3  กูไดอีกรอยละ 80 ของเงินฝากออมทรัพยพิเศษที่มี  

ในสหกรณ 
            3.4  สมาชิกที่สมคัรตั้งแตวันที ่1 ธันวาคม 2548  เปน
ตนไปตองอยูในขอจํากัดดงัน้ีดวย 

     3.4.1  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 6 เดือน แตไมถึง 
12 เดือนกูไดไมเกิน4 เทาของเงินเดือนรวมกับทุนเรือนหุน 

     3.4.2  มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 12 เดือน แตไมถึง  

24 เดือนกูไดไมเกิน 7 เทาของเงินเดือนรวมกับทุนเรือนหุน 

คุณสมบัติของผูกู 

1.1 ตองมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา  6  เดือน 
1.2  สงเงินงวดชาํระหนี้เงินกูสามัญคร้ังกอนมาไมนอย

กวา 12  งวด  สําหรับขาราชการ ลูกจาง ประจํา   

และไมนอยกวา 6 งวด สําหรับลูกจางชั่วคราว หรือ 

ชําระหนี้เงินกูสามัญไปแลวไมนอยกวา 1 ใน 3  ของ
เงินกูสามัญคร้ังกอน  (ตามงวดชําระหนี้ปกติ) 

เอกสารการขอกู   สามารถติดตอสอบถามไดที่สํานักงานสหกรณคะ 

  ///////////// 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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วิธีสรางความสุขและสนกุกับงาน 
เคยถามตวัเองบางไหมครับวา ; 

คุณมีความสุขกับงานที่ทาํอยูหรือไม ? 

คุณรูสึกหดหูหรือเบื่อหนาย บางไหม เมื่อกําลังจะกาวเขาสูสถานทีท่าํงาน? 

คุณรูสึกไหมวาเวลาที่ใชในการทาํงานในแตละวันกวาจะผานไปไดใชเวลานานมาก ? 

คุณเปนคนที่ชอบหาโอกาสลางานอยูเสมอหรือไม ? 

ทั้งหมดนี ้เปนคําถามเพื่อใหคุณเริ่มสํารวจความรูสึกตัวเองวา กําลังมคีวามสุขหรือความ

ทุกขกับชีวิตการทํางานของคุณ 

ทุกข...สุข อยูที่ใจ  จิตใจของตัวเอง  เปนสวนที่จะบอกไดวาคุณเกิดความรูสึกอยางไรกับ 

บุคคล ส่ิงของหรือสถานการณที่คุณเขาไปสัมผัส ดังนั้นหากคุณปลอยใหจิตเปนนาย จะทํา

ใหความรูสึกตางๆ เขามามีผลทําใหมีความสุขหรือความทุกขไปกับส่ิงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวคุณ 

การบริหารหรอืควบคุมจิตจึงเปนสิง่สําคญัที่จะสรางความสุขและสนุกกับงานที่กาํลังทําอยู    

ฉบับนี้ขอเสนอเทคนิคในการ บริหารจิต ของคุณ เพื่อสรางความสุขและสนุกกับงาน ดวย

วิธีการงายๆ ดังนี“้ 

“”อยา  คิดเล็กคิดนอยกับเร่ืองเลก็นอย  อยาเก็บทุกเรื่องที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวนั มา

คิดหรือนํามาเปนอารมณซะทุกเรื่อง  ใหคิดวาผานมาแลวก็ผานไป   หากมัวแตเสียเวลาคิด

วาวนันี้นายตอวาคุณวาทาํงานแยมาก ลูกคาก็บนวาคุณพูดจาไมสุภาพ หรือเพื่อนรวมงาน

ชอบพูดเสียดสีคุณ ส่ิงเหลานี้จะทําใหคุณไมมีเวลาคิดทีจ่ะพัฒนางานของคุณ ซึ่งเปนสิ่งที่

นาคิดกวา คุณตองฝกใหตวัเองใชเวลาในแตละวนัคิดถึงแตเปาหมายและหนทางในการ

เดินทางไปสูเปาหมาย ความคิดเหลานี้จะสงผลใหคุณมคีวามกระตือรือรนในการทํางาน 

สนุกกับส่ิงที่ทาํอยูตลอดเวลา“ 

อยาตอวาองคกร  หลายตอหลายคนมีความรูสึกไมรักองคกรที่ตนกําลังทาํงานอยู 

ไมมีความผกูพัน รูสึกเหมือน ทนอยู เพื่อรอรับเงินเดือนเมื่อครบสิ้นเดือนเทานัน้ มักจะตอวา
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องคกรในทางที่ไมดีเสมอ ปรับเงินเดือนนอย ใหโบนัสแคนี้เอง นาจะมีอยางโนน อยางนี ้

และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

อยาลืมวาคุณเองเลือกที่จะทํางานอยูในองคกรแหงนี ้ ซึ่งอาจถือเปนบานหลังที่

สอง บางทีคุณตองใชเวลาอยูในบานหลังนี้มากกวาเวลาที่อยูในบานของตัวเองเสยีอีก และ

เพราะคุณเลือกที่จะทาํงานใหองคกรนี ้  แลวทาํไมคุณไมเลือกที่จะ รัก องคกรที่กาํลัง

ทํางานอยู คุณอยาคิดวาทนทาํงานอยูในองคกรนี ้เพราะไมมีที่ไป สมัครงานที่ไหนๆ ก็ไมมี

ใครรับ   ในทางตรงกนัขาม ไมมีองคกรไหนที่เหน็ความสาํคัญของตัวคุณนอกจากองคกรที่

กําลังทํางานอยู เพราะเขารบัและยอมใหโอกาสคุณเขามารวมงาน นัน่หมายความวา

องคกรเหน็ศักยภาพและความสามารถในตัวคุณ ซึ่งไมเหมือนกับองคกรอ่ืนที่ปฏิเสธและไม

ยอมรับคุณ 

หากคิดไดเทานี้กน็าจะทาํใหคุณมีความรูสึกดีๆ ตอองคกรแลว ไมตองถงึขนาดตอง

รักหรือผูกพนัก็ได ซึ่งจะชวยใหคุณมีความสุขในการทาํงานใหกับองคกร  

อยาเลือกทํางานที่รัก   แตขอใหเลือกทีจ่ะรักงานทีท่ํา เพื่อใหมีความสุขและสนุกกบั

งานทีก่ําลงัทาํอยู คุณลองพิจารณาคําถามเหลานี ้

1. งานที่คุณกาํลังทําคืออะไร ? 

2. คุณไดประโยชนอะไรจากการทาํงานนัน้ ? 

3. คุณมีวิธีการพัฒนาปรับปรุงงานอยางไร ? 

4. คุณตองปรับปรุงความสามารถดานใด ? 

5. งานทีท่ําอยูมีอะไรนําไปใชกับอนาคตของคุณ? 

คุณควรใชเวลาคิดและหาคาํตอบจากคาํถามทั้ง 5 ขอ ขางตน แลวคุณจะพบ 

คุณคา (Value) ที่เกิดขึน้ในตวัคุณ  คุณคาที่เกิดขึ้นนี้จะทําใหคุณมีความสุขและสนกุกับ

งานทีก่ําลงัทาํ  ตื่นตวั กระตือรือรนที่จะทํางานและพฒันาตนเองใหดีข้ึนตลอดเวลา“
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อยาใหรายหวัหนางาน  หัวหนางานมีหลายแบบ  เจาอารมณ ส่ังอยางเดียว ชอบ

คนประจบ หรือทั้งวันทําแตงาน ในชีวิตการทํางานคุณไมสามารถเลือกทํางานกบัหวัหนา

งานทีม่ีแบบฉบับที่คุณชอบได คุณอาจนัง่กุมขมับอยูทุกวันเพราะเขากบัหัวหนางานไมได 

เชน หัวหนางานหนาจะทาํอยางโนน อยางนี ้หรือ หัวหนางานไมควรทาํอยางโนนอยางนี้   

เนื่องจากคุณเลือกไมไดทางที่ดีที่สุดคือ ควรเขาใจเหตุผลของการคิดและการกระทําของ

หัวหนาของคณุ เคารพและใหเกียรตหิัวหนาคุณ คอยใหการสนับสนนุและชวยเหลอืหัวหนา

เทาที่จะทําได“ 

อยาดูถูกเพื่อนรวมงานหรือคนรอบขาง   ไมมีใครประสบความสาํเร็จในการทํางาน

โดยลําพงั คุณควรมองคนทีคุ่ณคาของเขา อยาดูถกูความคิดหรือความสามารถคนอื่น ทุก

คนมีทกัษะและความชาํนาญในงานที่แตกตางกัน คุณทํางานของตนไดแตอาจไมสามารถ

ทํางานของคนอื่นได   ดงันัน้ควรใหเกียรติเพื่อรวมงานหรอืคนรอบขาง อยาเอาการศกึษามา

วัดที่คาของคนหรือความสามารถของคน   เพราะในความจริงแลวมีปจจัยอื่นๆ ที่ใชวัด

ความสามารถของคน เชน การควบคุมอารมณและการปรับตัว ส่ิงที่ควรทําเปนอยางยิ่งคือ 

ศึกษาและปรบัตัวใหเขากับคนไดทุกประเภทและทุกระดับ 

หากคิดด ีกระทําดีตอองคกร หวัหนางาน เพื่อนรวมงาน คนรอบขาง และตัวงาน 

เพียงเทานี้คุณยอมจะมีความสุขและสนุกกับชีวิตการทาํงานแลว    

(ขอบคุณขอมูลจากหนงัสือ ทํางานอยางไรให Happy โดย อ.อาภรณ ภูวิทยพนัธุ) 
Be happy, above all, regardless what your challenges may be... These are only 
to show you how strong we can be and overcome them...  
หาความสุขใสตัว ไมวาชวีิตจะหนักหนาเพยีงใด เพราะการทีม่ีความสุขคือส่ิงที่ชี้วาเรา

เขมแข็ง  และสามารถเอาชนะอุปสรรคได    

http://www.clt.or.th/new_pdf/HR%5B1%5D.ATWORK1_2006_Happywithyourwork.pdf

http://www.clt.or.th/new_pdf/HR%5B1%5D.ATWORK1_2006_Happywithyourwork.pdf
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         1. ไขขาวสามารถใชรักษาแผลน้ํารอนลวกได จริงหรือ  
      เฉลย
         1. ไขขาวสามารถใชรักษาแผลน้ํารอนลวกได จริงหรือ  
      เฉลย จริง โดยใชไขขาว มาทาที่น้ํารอนลวกใหทั่วทิง้ไวจนแหง ไปเอง แลว
รอสักพักใหญๆ  จึงลางออกจะไมมีรอยแดง หรือพองเลย ขอสําคญั กอนทาไขขาวอยาใหถกู
น้ําเย็นหรือของอ่ืนเลย และอยาไปแกะ หรือเกาตอนที่ใกลจะแหง เพราะจะทําใหหนังถลอก  
         2. ยาหมองสามารถใชขจัดหมากฝรั่งเปอนผาได จริงหรือ  
     เฉลย จริง โดยการใชยาหมองถูตรงยางเหนียวๆ ของหมากฝรั่งไปมา ไมนาน
ยางของหมากฝรั่งก็จะหลุดออกหมด แลวจึงนําผาไปซักตามปกต ิ 
 3. ใสหลอดในขวดซอสมะเขอืเทศจะทําใหเทออกงาย จริงหรือ  
     เฉลย จริง โดยการใสหลอดลงไปใหลึกถึงกนขวด เพ่ือใหอากาศสามารถ
แทรกผาน เขาไปในขวดได แลวเทซอสมะเขือเทศ ก็จะไหลออกมางายขึ้น  
 4. ถุงนองแชน้ําเกลือชวยใหถุงนองไมขาดงาย จริงหรือ  
     เฉลย จริง โดยการนําเกลือ 2 ถวยผสมกับน้ํา 1 แกลอน แชถุงนองใหมไว
นาน 3 ชั่วโมง แลวลางดวยน้ําเย็น ยกถงุนองขึ้น มาตากใหน้ําหยดจนแหง ก็จะทําใหถุง
นองคงสภาพ และเหนียวทนนาน  
 5. มันฝรั่งกําจัดกลิ่นปลาราติดมือได จริงหรือ  
     เฉลย ไมจริง แตมันฝรั่งสามารถกําจัดกลิ่นหัวหอมตดิมือได โดยการนํามัน
ฝรั่งที่ปอกแลว มาถูมือที่มีกลิ่นหัวหอมตดิอยู กลิ่นหัวหอมก็จะคอยๆ จางหายไป  
 6. พริกแหงใชไลแมลงวันได จริงหรือ  
     เฉลย จริง เวลาตากของแหงไว จะมีแมลงวันมาตอม ใหเอาพริกแหง 5 - 6 
เม็ด เสียบไวรอบกระดง ไอรอนของพริก จะทําใหแมลงวันไมกลาเขาใกล  
 7. เบียรชวยคลายเกลียวขึ้นสนิมได  
     เฉลย จริง ใหรินเบียรลงไปบนเกลยีวขึ้นสนิมนิดหนอย รอ 2-3 นาที ความ
เปนกรดของเบียร จะชวยขจัดสิ่งสกปรก และเศษสนิม ทําใหเกลียวหมุนเปดไดงายขึ้น  
 

  
  เคล็ดลบัแมบาน  

จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ
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 8. เอาผาไหมแชชองแข็งจะทําใหรีดงาย จริงหรือ  
     เฉลย จริง การรีดผาไหม ควรใชไฟออนๆ เพราะผาไหมจะไหมเกรียม หรือ
เปนสีเหลืองไดงาย แตถาผาไหมยับมาก กอนรีดควรฉดีพรมน้ํายาใหทั่ว แลวพับใส
ถุงพลาสติก นําไปแชในชองแข็งของตูเย็น ประมาณ 10 -15 นาที แลวจึงนําออกมารีด 
จะทําใหรีดผาไหมไดงาย และเรียบยิ่งขึ้น  
 9. นําเหรียญสลึงใสแจกันชวยใหดอกไมไมเห่ียวเฉาได จริงหรือ  
     เฉลย จริง โดยใหหยอนเหรียญสลึงลงไปในแจกัน สวนผสมที่เปนทองแดงใน
เหรียญ จะชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุใหดอกไมเห่ียวเฉา  
 10. ใบฝรั่งชวยดูดกลิ่นได จริงหรือ  
      เฉลย จริง โดยใหนําใบฝรั่งมาตําใหละเอียดคั้นเอาแตน้ํา แยกกากใบออก 
น้ํามันหอมระเหยที่ได จะทําหนาที่ดับกลิ่น สวนกากใบทีไ่ดใหนําไปวางไวตามจุดตางๆ 
เพ่ือชวยดูดกลิ่นได 
 
                  (^..^)  (^..^) 
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             ตอน :   เรื่องของวัย
 

 

 
ในชั้นเรียน ครูกําลังอธิบายถึง การเจริญเติบโตของคนวา 
เมื่อแรกเกิด เราก็เรียกวา วัยทารก 
เมื่อโตข้ึนมาหนอย ก็เรียก วัยเด็ก 
พอโตขึ้นมาอีก ก็เรียก วัยรุน 
ถัดจากนั้นก็เรียก วัยทํางาน หรือวัยเจริญพันธุ 

ถึงตอนนี ้ครูก็ถามขึ้นมาวา 
ถัดจากวัยนี้ เราเรียกวัยอะไร 

ทันใดนั้นก็มีเสียงตอบจากทายหองวา.. 

ไวอากรา 

  ฮา ฮา ฮา มันก็คงเปนอยางนั้นมั๊ง 

 
 
                                           (^..^)  (^..^)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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By...นายจําเปน 

วิตามิน Q…วิตามินที่ไมใชวิตามนิ/เอมอร  
 
 
 

 วงการแพทยและนักวิทยาศาสตรในปจจุบันใหความสําคัญกับโคเอนไซม Q10 วาสามารถ
ปองกันโรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร และชวยชะลอความชราได ดวยเหตุนี้มันจึงไดชื่อวา วิตามิน Q 
       โคเอนไซม Q10 เปนสารที่อยูในเซลลรางกาย ในสวนที่เรียกวา ไมโตคอนเดรีย ซึ่งเปนแหลงสราง
พลังงานใหแกเซลล โคเอนไซม Q10 จะทําหนาที่รวมกับเอนไซม ชวยใหปฏิกิริยาเคมีของการสราง
พลังงานใหแกเซลลดําเนินไปได หากขาดโคเอนไซม Q10 พลังงานในรางกายจะขาดไปถึง 80% 
       โคเอนไซม Q10 พบไดมากในเซลลกลามเนื้อหัวใจ เนื่องจากจําเปนมากสําหรับอวัยวะที่ตอง
ทํางานหนักและตองใชพลังงานมากเปนพิเศษ เชน หัวใจ รวมถึง ตับและไต 
       แมจะมีการคนพบวา โคเอนไซม Q10 มีความสําคัญตอรางกาย แตก็ยังไมสามารถอธิบายการ
ทํางานของมันไดอยางชัดเจน อยางไรก็ตามจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตรพบวา โคเอนไซม Q10 ทํา
หนาที่เปนสารตานอนุมูลอิสระ คลายกับวิตามินอี โดยมันจะชวยปองกันไมใหอนุมูลอิสระเขาทําลาย
โมเลกุลไขมันในเซลล จึงชวยรักษาผนังเซลลใหคงสภาพอยูได 
        
       วิตามิน Q ปองกันโรคหัวใจ 
       การศึกษาเรื่องโคเอนไซม Q10 แตเดิมจะมุงเนนไปที่ประสิทธิภาพในการรักษาโรคและการ
กระตุนภูมิตานทานโรค แตปจจุบันสิ่งที่นาสนใจคือการออกฤทธิ์ตอระบบหัวใจและหลอดเลือด 
       ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา พบวา โคเอนไซม Q10 จะชวยยับยั้งไมให
คอเลสเตอรอลจับตัวเปนกอนแข็งในหลอดเลือด ซึ่งวิตามินอีและเบตาแคโรทีนไมสามารถเทียบได จึง
ชวยลดปญหาหลอดเลือดแข็งและการอุดตันของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ 
       นอกจากนี้ยังพบวา โคเอนไซม Q10 ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อหัวใจ ปองกัน
กลามเนื้อหัวใจทํางานลมเหลว ที่เรียกวา Cardiomyopathy ซึ่งเปนโรคที่ตอเนื่องจากหลอดเลือดแดงตีบตัน 
ทําใหเลือดไปเลี้ยงหัวใจไดนอยลง หัวใจจึงตองทํางานหนักขึ้น จนเกิดภาวะหัวใจโต ขนาดของหัวใจขยายใหญ
ขึ้น แตประสิทธิภาพการทํางานกลับลดลง กลามเนื้อหัวใจออนแรง สูบฉีดโลหิตไดนอยลงกวาเดิม ทําใหเลือด
ไปเลี้ยงหัวใจไดไมเต็มที่ เกิดอาการออนเพลีย เหนื่อยงาย ไมมีแรง และเปนอันตรายถึงชีวิตได 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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       วิตามิน Q ปองกันโรคอัลไซเมอร 
       อัลไซเมอรเปนกลุมอาการเสื่อมของสมองที่เกิดขึ้นไดในผูสูงอายุ การแพทยยังไมทราบสาเหตุที่แน
ชัดของโรค แตคาดวาเซลลสมองเกิดอาการเสื่อมถอยเพราะถูกทําลายจากอะไรบางอยาง 
       ดร.เดนแฮม ฮารแมน แหงมหาวิทยาลัยเนบราสกา สหรัฐอเมริกา เช่ือวาโคเอนไซม Q10 มีสวน
ชวยปองกันโรคอัลไซเมอรได โดยจะปกปองไมโตคอนเดรียใหรอดพนจากการโจมตีของอนุมูลอิสระ ซึ่ง
มีเพียงโคเอนไซม Q10 และสารอีกไมกี่ตัวที่สามารถเขาไปถึงไมโตคอนเดรีย และคอยปกปองแหลง
พลังงานที่สําคัญที่สุดของเซลลได 
        
       แหลงวิตามิน Q 
       อาหารที่มีโคเอนไซม Q10 ไดแก ปลาทะเลน้ําลึก เชน ปลาซารดีน ปลาแมคเคอเรล ปลาทูนา 
เครื่องในสัตว เฉพาะสวนหัวใจและตับ สวนในพืชจะพบไดบางในถั่วลิสง และน้ํามันถั่วเหลือง 
       นอกจากนี้ รางกายยังสามารถสรางโคเอนไซม Q10 ขึ้นมาไดเอง อยางไรก็ตาม เมื่ออายุ 20 ปขึ้น
ไปรางกายจะผลิตโคเอนไซม Q10 ไดนอยลงเรื่อยๆ เมื่อถึงวัยกลางคนจึงมักจะขาดโคเอนไซม Q10 
       การรับประทานอาหารที่อุดมไปดวยวิตามินอีและซีลีเนียม สามารถกระตุนใหรางกายสรางโค
เอนไซม Q10 ได อาหารที่มีวิตามินอี เชน น้ํามันพืชชนิดตางๆ อาหารที่มีซีลีเนียม ไดแก อาหารทะเล 
ขาวกลอง เปนตน 
       ความตองการวิตามิน Q 
       วิตามินทั้งหลายที่รางกายตองการนั้นมีอยูครบถวนแลวในอาหาร แตคนจํานวนไมนอยที่ขาดวิตามิน
ดวยเหตุผลหลายประการ เชน การเลือกรับประทานอาหาร ไมรับประทานผักผลไม รับประทานอาหารไม
ครบ 5 หมู รับประทานอาหารที่ไมมีคุณภาพ การปรุงอาหารผิดหลักโภชนาการ การดูดซึมผิดปกติ
เนื่องจากเปนโรคบางอยาง หรือการรับประทานยาบางชนิด 
       ยังไมทราบแนชัดวารางกายคนเราตองการโคเอนไซม Q10 วันละเทาใด รูแตเพียงวาถาขาดโค
เอนไซม Q10 จะทําใหแกเร็วและอายุสั้นลง  
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

ปวนดวยภาพ 
ผม...เสก   คราบ...
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ออมเพื่ออนาคต  
 

 

                    ลมหนาวพัดโชยมาแลวอากาศสดชื่นดีทีเดียว 

สมาชิกที่กาํลงัเดินทางทองเที่ยวอยูอยาลมืสงรูปถายสวยมา 

ฝากกนับางนะคะ  เหน็สมาชิก OPD ไปทองเทีย่วพรอมหนา

พรอมตากนั สนุกสนานทีเดยีว อยาชอปปงเพลนิละ.....ฉบับนี้

มาพรอมกับนกัจัดดอกไมมอือาชีพ  จัดมาแลวหลายงาน 

ทานผูนี้เปนทีรู่จักกันดี..ใชแลว..พีไ่กรทอง  สขุสมภาพ   

ทานมองเหน็ประโยชนของการออมวาเปนการเก็บเงนิเอาไวใชจายในยามแกเฒา 

เมื่อมีเงนิออมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทานรูสึกมคีวามสุขมาก การเก็บออมกเ็ปนวธิีที่สามารถจัด

ระเบียบการใชจายเงิน จัดสรรเงินรายไดที่ไดมา ทําใหมีวินยัมากขึ้น  และเมื่อมีเงินเหลือจะ

จัดเก็บไวเพื่อบริจาค ชวยเหลือคนรอบขาง 

วิธีการออมเงนิของทานใชการออมกับสหกรณออมทรัพยเปนสวนใหญ เก็บฝาก

ธนาคารบางเล็กนอย โดยจดัแบงรายไดเปน 3 สวนคือใชจาย 1 สวน  เก็บออม 1 สวน และ

ใหคุณพอ-แมอีก 1 สวน ขณะนี้ทานเปนสมาชิกสหกรณ 7 ป มทีนุเรือนหุน 75,600 บาท 

คติชีวิต..ทํางานอยางเต็มที่ มีความรับผิดชอบ และมีความสุขกับงาน เพื่อน

รวมงาน 

งานอดิเรก..ปลูกตนไม รับจัดดอกไม สนใจติดตอที่ 086-2068399  คิดในราคา

ยอมเยา  

      (^..^)  (^..^)   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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หนาน้ีมีรางวัล 
 

สวัสดีคะ..... พบกันอีกเชนเคยสําหรับหนานี้มีรางวัล    
กอนอื่นทีมงานตองขอขอบคุณสมาชิกทกุทานที่สง

คําตอบมารวมเลนเกมฉบบัที่แลวกันเชนเคย     
ซึ่งก็คุนหนาคุนตากันเปนอยางด ี รับของรางวัลกันไปเลย
คะ   รายช่ือผูโชคดีมดีังน้ี 
 

1.  คุณยุวด ี พิมพศรี   (หองบัตร) 
2.  คุณอัญชลี  ทองฟา   (ฝายการเจาหนาที่) 
3.  คุณเตชิด  บุญทาเลศิ   (ฝายการเจาหนาที่) 
4.  คุณวิไลวรรณ  พุกประเสริฐ  (ฝายการเจาหนาที่) 

 
          สําหรับทานที่พลาดรางวัลไป  คร้ังน้ีสงคําตอบมารวมเลนเกมกันอีกนะคะ  
คําถามฉบับน้ีมีดังน้ีคะ 
 
 1. นายประหยัด  ตําแหนงลูกจางชั่วคราว  เงนิเดือน 6,300  บาท และเปน  สมาชิก

สหกรณมาแลว  6  ป  มทีุนเรือนหุน  35,000  บาท  นายประหยัดตองการกูสามัญ  ถามวา

วงเงินกูทีน่ายประหยัด จะไดรับสูงสุดเทากับเทาไร 

 2. ขอใหยกตัวอยางเทคนิคในการบรหิารจติ  เพื่อสรางความสุขและสนุกกับงาน 

มา  3  ขอ 

 
 

         ทานที่ทราบคําตอบแลว  รีบเขียนคําตอบสงมาที่      

สํานักงานสหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร   
ภายในวันศกุรที่  28  ธันวาคม  2550  น้ีนะคะ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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          ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาว       

    สหกรณฯ นี้เปนอกีสื่อหนึ่ง    เพื่อใหสมาชิก
สหกรณฯ  ไดรับทราบขาวสารของ สหกรณ   เพื่อให

วารสารนี้มีสีสันมากขึ้น    ทางทมีงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคดิเห็นตอวารสารขาว
สหกรณฯ  และสงกลับมาทีสํ่านักงาน สหกรณฯ  ชั้น  3  อาคาร  50  ป  ศรีสังวร   

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรงุการจัดทําวารสาร 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
  …………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
…………….………………………………………………………………………………. 
 
       

ผูจัดทํา : คณะกรรมการประชาสัมพันธ  สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด 
นางอารีย เจริญวงษ  นายกิตต ิคลายบุญ  นายเกรียงไกร ชาติสุทธ์ิ   น.ส. นันทาศิริ แกวพันสี   น.ส.กัลยา พรหมมูล 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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