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     ณ  วันที่   30   กันยายน  2550 
 

 ขอมูลเกีย่วกับการกูเงินประจําเดือน  กันยายน  2550 

ที่ รายการ จํานวนเงิน 
1 ทุนเรือนหุน 93,666,690.00 
2 ทุนสํารอง 4,512,155.57 
3 หุนชุมนุมสหกรณฯ (210 หุนๆ ละ 500 บาท)  105,000.00 
4 เงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสุโขทัย จํากัด 4,611,491.71 
5 ลูกหนี้เงินกูฉกุเฉิน 882,200.00 
6 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 99,419,550.00 
7 หนี้สินคงเหลอื  2,081,086.87 
8 รายไดรวมแตตนป 4,676,107.14 
9 คาใชจายรวมแตตนป 300,609.78 
10 ประมาณการกําไรสะสมสิ้นสุดเดือน กันยายน 2550 4,375,497.36 

สมาชิกที่ไดรับอนุมัติ 
ประเภทเงินกู 

สมาชิกที่ขอกู 
จํานวน(ราย) 

จํานวน 
(ราย) 

จํานวนเงินที่ขอกู จํานวนเงินที่จายจริง 

- กูสามัญ 27 27 6,904,000.00 2,962,225.93 

- กูฉุกเฉิน 66 66 726,500.00 469,078.44 
 

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

ตอน  : เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 

ชวงปลายเดือนกันยายนที่ผานมา   สมาชิกที่ติดตามขาวสารของสหกรณเปน
ประจําคงจะเห็นวาที่บอรดประชาสัมพันธของโรงพยาบาล  ติดประชาสัมพันธไววา
สหกรณเปดรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  มีหลายๆ ทานสนใจและมาสอบถามวาเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษเปนอยางไร  ประโยชนที่เราจะไดรับคืออะไร 

วันน้ีเราจึงมาทําความรูจักเกี่ยวกับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ กันคะ 
- สหกรณสามารถรับฝากเงินฝากออมทรัพยพิเศษได

ตามที่สหกรณเห็นสมควร 
- ผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย

พิเศษตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จํากัด เทานั้น  โดยมาติดตอดวยตนเองและ
ตองยื่นหนังสือขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบของ
สหกรณที่ลงรายการครบถวน  ตามที่ระบุไวในแบบหนังสือขอเปดบัญชีนั้น 

- ผูขอเปดบัญชเีงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ตองใหตัวอยางลายมือชื่อของผูมี
อํานาจในการถอนเงิน หรือในการใหคําสัง่เกี่ยวกับบัญชีที่เปดไวนั้นตอสหกรณ   

- ผูฝากคนหนึ่งเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดเพียงบัญชีเดียว  โดย
จํานวนเงินฝากในบัญชีในคร้ังแรกตองไมนอยกวา 10,000 บาท (หน่ึง
หมื่นบาทถวน)  และในการฝากครั้งตอๆ ไปแตละครัง้ ตองไมนอยกวา 
10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน)   

- ในการเปดบญัชีเงินฝากประเภทนี้สหกรณจะออกสมุดคูบัญชีเงินฝากออม
ทรัพยพิเศษใหผูฝากยึดถือไว  โดยผูฝากตองเก็บรักษาไวเพ่ือใหสหกรณ
บันทึกรายการเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตน  บรรดาที่มี
ทุกราย 
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   -   การบันทึกรายการในสมุดคูฝาก  จะกระทําไดเฉพาะทางฝาย
สหกรณเทานั้น โดยประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ  
หรือเหรัญญิก  หรือผูจัดการ  หรือผูที่ไดรับมอบหมายคนใดคนหนึ่ง  
เปนผูลงลายมอืชื่อกํากับไวเปนสําคัญ   การบันทึกรายการในสมุดคู
ฝากซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขตามที่กลาวขางตน  จะไมมีผลผูกพันกับ
สหกรณ  อนึ่งถาผูฝากตรวจพบวารายการใดในสมุดคูฝาก
คลาดเคลื่อนตองแจงตอสหกรณเพ่ือแกไขใหถูกตอง 
-   ในการสงเงินฝากเขาบญัชีทุกครั้ง ใหทําใบสงเงินฝากออมทรัพย
พิเศษตามแบบของสหกรณ  ยื่นพรอมกับสมุดคูฝากและจํานวนเงินที่
ฝากตอสหกรณ  ทั้งน้ีผูฝากหรือผูอ่ืนจะเปนผูสงเงินก็ได  เม่ือสหกรณ
ไดตรวจสอบเปนการถูกตองแลว  จะบันทึกรายการจํานวนเงินฝากที่
ไดรับน้ันในสมุดคูฝากใหผูฝาก 
-   สหกรณจะคํานวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพเิศษเปนรายวัน
ตามจํานวนตนเงินฝากคงเหลือในอัตรารอยละ 2.5 ตอป โดยใช 1 
ป มี 365 วัน  และจะประกาศอัตราดอกเบี้ยใหทราบเปนคราวๆ ไป 
(อัตราดอกเบี้ยไมเกินกวารอยละ 7 ตอป) 
-   สหกรณจะคิดดอกเบีย้ทบเปนเงินตนเขาบญัชีเงินฝากออม

ทรัพยพิเศษใหทุกวันสิ้นเดือน  ใหผูฝากยื่นสมุดคูฝากเพื่อสหกรณบันทึก
รายการดอกเบี้ยให  ในกรณีที่จํานวนเงนิฝากออมทรัพยพิเศษคงเหลือต่ํากวา 
500 บาท (หารอยบาทถวน)  สหกรณจะไมคิดดอกเบี้ยให 

- ผูฝากจะถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษของตนไดเมื่อตองการ  โดยทําใบ
ถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษตามแบบที่สหกรณกําหนด 

- การถอนเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  ใหถอนไดเดือนละหนึ่งครั้งโดยไมตอง
เสียคาธรรมเนียม  แตถาในเดือนใดมีการถอนมากกวาหนึ่งครั้ง  สหกรณจะ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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คิดคาธรรมเนยีมสําหรับการถอนตั้งแตครั้งที่สองเปนตนไป ในอัตรารอยละ 0.2 
ของจํานวนเงินที่ถอน แตตองไมต่ํากวา 100 บาท 

- เจาของบัญชเีงินฝากมีสิทธินําบัญชีเงนิฝากออมทรัพยพิเศษของตนไป
ค้ําประกันเงนิในการขอกูเงินจากสหกรณได  โดยตองปฏิบัตใิหเปนไปตาม
ระเบียบการใหเงินกู   และจะถอนเงินฝากภายในวงเงนิค้ําประกันเงินกูไมได
จนกวาจะพนภาระค้ําประกนั 

- ผูฝากจะถอนเงินปดบญัชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษไดเมื่อตองการ  โดย
สหกรณจะคิดดอกเบี้ยใหกอนถึงวันถอนหนึ่งวัน 

 
จะเห็นวาผลตอบแทนที่เราจะไดรับจากเงินฝากออมทรัพยพิเศษในรูปของดอกเบี้ย

สูงถึงรอยละ 2.5  ตอป   การคิดดอกเบี้ยเปนการคิดดอกเบี้ยทบตนใหทุกวันสิ้นเดือน  
และเราไมตองเสียภาษีอีกดวย    ดังนั้นการฝากออมทรัพยพิเศษกเ็ปนอีกทางเลอืกหนึ่ง
ในการออมใหสมาชิกไดเลือก   สําหรับสมาชิกที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอยีด
เพ่ิมเติมไดที่สาํนักงานสหกรณคะ 

 

 
 

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

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ทําไมตอง "ออม" 

 
 
 ทําไมตอง "ออม" นั่นนะสิ คงเปนคําถามที่หลายคนยงัหาคําตอบไมได เพราะคดิ

วาเก็บไปในทีสุ่ด ก็ตองใชอยูด ี ใชวันนี้กบัใชวันหนา ตางกันตรงไหน? เส่ียงอีกตางหาก   

หากตายไปกอนก็อดใชหาความสุขกันพอดี คิดแบบนี้ก็คงไมผดิ  ถาเราเปนผูวิเศษ

สามารถลวงรูอนาคตได   แตถาเรายังเปนมนุษยเดินดนิกินขาวแกงธรรมดาๆ คนหน่ึง   

การคิดแบบนี้ถือวาเปนการคิดที่ประมาทเอามากๆ และ เปนการใชชีวิตทีต่ั้งอยูบนความ

ประมาทอยางหาที่ติมิได 

 

แลวทําไมตอง "ออม" เพราะอนาคตเปนส่ิงท่ีไมแนนอน เราไมสามารถทํานายไดวา

อะไรจะเกิดขึน้ในวันขางหนา 

 

 หากโชครายตกงาน หรอื เกิดเจ็บปวยหนกัๆ จะหา

เงินที่ไหนรักษา   เพราะปจจุบันนี้เขาโรงพยาบาลเอกชนบาง

แหงถาปวยหนักๆ หรอื ประสบอุบัติเหตุไป ประโยคแรกทีจ่ะ

ถูกถามก็คือ มีประกันไหม? มีเงินคารกัษาหรือเปลา? หรือ 

แมแตเงินใชจายยามเกษยีณ คิดงายๆ สมมติวาหลังเกษียณแลวมีชีวติอยูตออกี 15-20 

ป  แคอาหาร 3 มื้อคิดมื้อละ 100 บาท เราก็ตองมีเงินขั้นต่ํา 1.6-2.2 ลานบาทแลว นี่

แคอาหาร 3 มื้อยังไมรวมถงึ คารกัษาพยาบาล คาใชจายที่จําเปนอืน่ๆ อีก   แตถาเรา

รูจักเตรียมพรอม  ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น คนเตรียมพรอมอยูเสมอไมตั้งอยูบนความ

ประมาท จะเอาตัวรอดตลอดเสนทางของการดําเนินชวีิต 

 

 ประโยชนของการออมเงิน อันดับแรก คอื ตัวเราเองมคีวามสุขกายสบายใจใน

อนาคต ไมวาจะซื้อรถ ซื้อบาน ยามชรา ไมเดือดรอน ฯลฯ   อันดับตอไป ครอบครวัและ

คนที่เรารัก กไ็ดรับประโยชนจากเงินออมของเรา สรางความมั่นคงใหกับครอบครวั 

มั่นใจ สบายใจ หากมีเหตุการณไมคาดคดิเกิดขึ้นกับเราคนขางหลังไมเดือดรอน มี

เงินทุนสําหรบัการศกึษาของลูก ฯลฯ   อันดับสุดทาย สังคมและประเทศชาติ สรางความ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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มั่นคงใหกับสังคมและประเทศชาติ  ลดภาระคาใช จาย   หากคนในสังคมรูจักเก็บออม 

ไมทําตัวใหเปนภาระของสังคม   ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได  งบประมาณเกี่ยวกับ

สวัสดิการดานสังคมก็จะลดลง สามารถนําไปพัฒนาดานอื่นๆ และก็ยังสามารถบริจาค

ชวยเหลือสังคมไดดวย 

 

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

ทานั้น

น

ัก

คํา

ี่มา  http://www.cco.moph.go.th/sahakorn/information/17(1)09 50.html

จะเห็นไดวาประโยชนของการออมเงินไมใชเพียงแตเราเ

ที่ไดรับ    แตคนในสังคมและประเทศชาติก็ไดรับประโยช

ดวย และเราสามารถหาความสุขไดตลอดเวลา   หากเรารูจ

คําวา "พอเพยีง" คือ พอประมาณ กินใชใหพอดตีัว ไมมาก

ไมนอยเกินไป รูจักประมาณตน มีเหตุมผีล ไมอยูอยางอยาก 

ไมโลภจนเกิดทุกข หาความสุขตามอัตภาพของเรา สราง

ภูมคิุมกัน  รูจกัเก็บออม เพ่ือปองกันความเสี่ยงเรื่องการเงินในอนาคต แคนี้ก็สุขเกนิ

พอแลว มาชวยกันเก็บออมอยางมคีวามสุขดีกวา  จะไดมีอนาคตที่สดใส ไมเหมือน

กลาวที่วา    "อดีตไมเคยเก็บออม  ปจจุบันยังไมขวนขวาย  อนาคตไมตองทาย" 

 

ท

 

 

 

ขาวดี สําหรับสมาชิกผูตองการออม 

  สมาชิกผูประสงคจะเปดบัญชีเงินฝากออม

รัพยพ

 สหกรณรับฝากเงินออมทรพัยพิเศษ

ท ิเศษกับทางสหกรณสามารถแสดงความจาํนงกอนวันที่ 15 ตุลาคม 2550 หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สํานักงานสหกรณ  เบอรโทร.ภายใน 152 

(^..^)  (^..^) 
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 จาก...นายลีโอเน็ตและลุงจวบ  

 รูไหม ปญหาโลกรอน คุณชวยลดมันได  

 

         “โลกรอน” หรือ “Global Warming” ใชเรียกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ในระดับโลก อันเปนผลมาจากกิจกรรมการปลอยกาซเรือนกระจกของมนุษย กาซเรือน
กระจกมีหลายชนิด แตตวัการสําคัญคือ คารบอนไดออกไซด ซึ่งคนสวนใหญอาจไมทัน
คิดวาการใชชวีิตประจําวันของพวกเรา ไมวาจะเปนการรับประทานอาหาร การใชไฟฟา 
การชอปปง การสรางขยะ และการเดินทาง ลวนปลอยคารบอนไดออกไซดสูชั้น
บรรยากาศทั้งสิ้น และสมควรเรียกผลงานการเพิ่มภาระใหโลกนี้วา “รอยตนีฝากโลก”  
 มูลนิธิโลกสีเขยีวไดจัดใบปลิวขนาดเล็กสาํหรับการประชาสัมพันธใหชาว 
กรุงเทพฯ ชวยกันลดขนาดรอยตีนฝากโลกของตวัเอง ซึ่งเปนการดึงเน้ือหาเพียงบางสวน
มาจากหนังสือ “โลกรอน ทกุสิ่งที่เราทํา เปลี่ยนแปลงโลกเสมอ”  
 สําหรับผูที่สนใจจะรวมชะลอวิกฤตโลกรอน ดวยการลดขนาดรอยตีนฝากโลก 
สามารถหาซื้อหนังสือเลมน้ีเพ่ืออานแบบเต็มๆ ไดทีมู่ลนิธิโลกสีเขยีวและรานหนังสือชั้น
นํา เชน ซีเอ็ด แพรพิทยา บีทูเอส ศูนยหนังสือจุฬา นายอินทร ในราคาจายไดสบาย
กระเปา เพียง ๙๐ บาทเทานั้น.....  
.:: ๑๐ วธิีงายๆ เพ่ือลดขนาดรอยตีนฝากโลก ::.  
 ๑. ปดสวิตซใหหมด : โหมดสแตนบาย ของเครื่อง ใชไฟฟาอาจทําใหคาไฟฟา
ของแตละบานสูงขึ้นอีกปละ ๔,๐๐๐ บาท  
 ๒. ถอดปลั๊กใหเกลี้ยง : แมจะกดปุมปดแลว แตถายังเสียบปลั๊กคางไว 
กระแสไฟฟาก็ยังไหลเขาไปวิ่งเลนอยูดี  
 ๓. สรางบานพึ่งพาธรรมชาติ : ดวยการสรางบานขนาดกะ ทัดรัด ทีว่างตําแหนง
สอดคลองกับทิศทางของสายลมและแสงแดด แถมลงตนไมใหรมเงา  
 ๔. กินชะลอโลกรอน : เลือกอาหารที่ผลิตภายในประเทศ ลดเนื้อสตัว เนนอาหาร
ที่ไดจากพืช กินผักผลไมตามฤดูกาล หรือไมก็ผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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 ๕. พกสติไปชอปปง : ซื้อมาก จายมาก แลวจะสขุมากจริงหรือ?...ปงสินคาชิ้น
ไหนก็คิดใหถวนถี่กอนตัดสนิใจควักตังค จําเปนหรือเปลา คุณภาพดีไหม ออ...อยาลืม
ปฏิเสธถุงพลาสติกนะ  
 ๖. ยืดอายุเสื้อผา : รูจักเลือกซื้อ รูจักซอมแซม และมิกซแอนดแมตซลดความ
จําเจ ยิ่งใสนาน ยิ่งใชงานคุมคากย็ิ่งประหยัดทรัพยากรในการผลติเสื้อผาชุดใหม  
 ๗. บินแบบพอเพียง : ทะยานขึ้นฟาแตละครั้ง เครื่องบนิซดน้ํามันมหาศาล แถม
ยังพน CO2 สูทองฟา หากเดินทางใกลๆ  ภายในประเทศ เก็บเครื่องบินไวเปนทางเลือก
สุดทายไดไหม  
 ๘. แยกขยะสงซาเลง : ลุงปาซาเลง คือมือปราบภูเขาขยะที่จะพาพลาสติก 
กระดาษ โลหะ เขาสูกระบวนการรีไซเคิล ลดภาระของหลุมฝงกลบขยะ และลดการใช
วัตถุดิบสําหรบัการผลติครัง้ตอไป  
 ๙. ปลูกผักสวนครัว : บานไหนไมมีรั้วหยอนเมล็ดลงกระถางก็ได ปลกูเอง กินเอง
สบายใจ เพราะไมใชสารเคมี  
 ๑๐. ปลูกตนไมใชหน้ี : เม่ือเบิก ถอน เชือ้เพลิงฟอสซิลมาใชมากไป ก็ควรชดใช
ดวยการปลูกตนไม  
 
ดวยความขอบคุณจากมูลนิธิโลกสีเขียว...  
http://www.greenworld.or.th/1_news_pup_15.htm

  

 

 

 

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

http://www.greenworld.or.th/1_news_pup_15.htm
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             ตอน :   เนาไดใจมั่ก ๆ 

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

 
 - เธอไมตองใชกบเหลาดนิสอหรอกนะ ..........เพราะคําพูดและหนาตา

ของเธอแหลมพอที่จะแทงใหใจฉันออนยวบแลว  

 - อยากมี พาวเวอรพอยต .........จะไดพรีเซนความรักของฉันที่มีตอเธอได  

 - ตายแลว เธอรูไหม เธอทําใหขยะลนโลกนะ...............เพราะหัวใจใช

แลวของฉันที่เธอไมตองการมันแลวไมสามารถรีไซเคิลได  

 - เธอไมตองแปลกใจหรอกนะที่หาช่ือตัวเองในพจนานุกรมไมเจอ...........

เพราะมันอยูในใจฉัน  

 - วากันวาถอดแสควรูดนะมันถอดยากนะ........แตฉันวาถอดเธอออกจาก

ใจฉันมันยากยิ่งกวาเสียอีก  

 - เฮอออ เรามีแตพาสเวิดเขาสูอินเตอรเนต............แตไมมีเอคเซสเขาสู

หัวใจเธอเลย  

 - พรมแดนที่มนุษยสรางขึ้น ไมวาจะพรมแดนที่เกิดขึน้เองตาม

ธรรมชาติ หรือ ก็ไมมีพรมแดนไหนมาคั่นหัวใจเราสองใหหางไกลกันไดหรอก  

 - อยากเอาชีวิต ฉันหรอ.......ยิงเลยสิ....ยิงมาที่กลางหัวใจเลย...แตเธอจะ

เจ็บหนอยนะ เพราะในนั้นหนะ...............มีเธออยู  

 - ขอยืมลายมือสวยๆหนอยไดไหม....จะเอาจดทะเบียนสมรส  

 - เอามีดมาแทงเลยสิ แทงตรงหัวใจเลยนะ ฉันไมเจ็บหรอก แตเธอนะ

แหละที่จะเจบ็.............เพราะเธออยูในใจเราไง  

 - ใชสิ ฉันมันคนไรหัวใจ ก็เธอเอาหัวใจฉันไปหมดแลวนี ่ 

 - ถาฉันมีปน 2 อัน ฉันจะแบงใหเธอหนึ่งอัน.............เราจะไดมี GUN 

และ GUN  ไง                         (^..^)   
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คุณเคยเปนโรคกระเพาะหรือยัง  

By...กุงอบ  
 

 เคยรูสึกวา ชวีิตประจําวันสบัสนวุนวาย จนทําใหเกิดอารมณเครงเครียด 
หงุดหงิดเปนประจําบางไหม เคยยุงจนตองกินอาหารไมเปนเวลา หรือกินอยาง
รีบเรงบางไหม หากเปนเชนน้ีเปนเวลานาน เวลากินอาหารแลวรูสึกปวดทอง 
อาจจะเปนโรคกระเพาะแลวก็ได  
 โรคกระเพาะ หมายถึง การมีแผลที่ผนังของกระเพาะอาหาร หรือลําไส
เล็กตอนบน ยังไมทราบแนนอนวา อะไรเปนสาเหตุทําใหผนังกระเพาะอาหาร
เปนแผล แตมีหลายทฤษฎีคอื คนทีเ่ปนมักกินโปรตีนนอยเกินไป ทําใหรางกาย
ไมสามารถซอมแซมเยื่อบุที่ชํารุดไดผูที่ทาํงานหนัก พักผอนไมเพียงพอ ความ
ตานทานโรคนอยก็อาจเปนโรคกระเพาะไดงาย บางคนเปนเพราะติดยาแกปวด 
ยาแกปวดศีรษะหลายชนิดมีกรด หากกินเปนประจํากอ็าจกัดใหกระเพาะเปน
แผลได สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทาํให เปนโรคกระเพาะก็คือ นิสัยการกินที่
ไมดี เชน การกินอาหารอยางรีบเรง กินไมเปนเวลา อดอาหารบางมื้อ ด่ืมน้ํา
ชากาแฟมาก ติดสุรา ฯลฯ ความตึงเครียดของประสาททําใหเกิดแผลได ผูที่มี
อารมณหงุดหงิด วาวุน วติกกังวล หรือเหน็ดเหนื่อยเสมอ มักเปนโรคกระเพาะ 
ผูที่มีความรับผิดชอบสูง เชน นักธุรกิจที่ตองคอยกังวลอยูกับตนทนุกําไร ตอง
ทาํงานหนักโดยไมไดพักผอน ก็เปนโรคกระเพาะไดเชนกัน บางคนเรียกโรค
กระเพาะวา โรคของนักบริหาร  
 เมื่อพบวาเปนโรคกระเพาะ การรักษาที่สําคัญที่สดุก็คือ พักผอนทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ถาเปนมากตองนอนพักหรือเขาโรงพยาบาล หรือเปลี่ยน
สถานที่ เพ่ือใหหางบรรยากาศ ที่ไมสบอารมณทั้งทางบานและทีท่ํางาน  
การดัดแปลงอาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับโรคกระเพาะ ผูปวยมักมีน้ํายอยใน
กระเพาะอาหารมากกวาปกติ เวลามีอาการหนกั หรือแผลในกระเพาะมีเลือดออก 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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จึงตองใชยา ผงดาง หรืออาหารที่ใหดางไปลบลางฤทธิ์กรด อาหารที่ใหดางก็คือ 
นม สมัยกอนแนะนําใหดื่มนมบอยๆ วันละหลายแกว ปจจุบนัไมแนะนํา
เชนน้ัน เพราะนมมีโปรตนีซึ่งไปกระตุน ใหนํ้ายอยผลิตออกมามาก และ
เกรงวา นมจะทําใหไขมันในเลือดสูง จงึแนะนําใหกินนมอยางปกติ ไมเพิ่ม
มากขึ้น เม่ือเลือดที่แผลในกระเพาะอาหารหยุดแลว ผูปวยยังตองรกัษาแผลให
หายสนิทดวยการพักกระเพาะอาหาร โดยพยายามใหกระเพาะอาหารทํางานเบา
ที่สุด คือ กินอาหารที่มีลักษณะออนยอยงาย มีกากนอยที่สุด มิฉะน้ันอาหารจะไป
กระตุนเซลลใหผลิตน้ํายอยมากขึ้น เม่ือไปถูกแผลผูปวยก็จะมีอาการปวดแสบ
ปวดรอน เรื่องนี้ผูที่เคยเปนโรคกระเพาะแลวคงจะรูดี เม่ือใดที่เบื่อขาวตมเละๆ 
กับน้ําซุป หันไปกินอาหารรสจัดหรือยอยยากกอนที่แผลจะหาย ก็จะปรากฏผล
ทันท ีแมแผลจะหายแลว ก็ยังตองระมัดระวงัเรื่องอาหารการกินตลอดไป 
มิฉะนั้น อาจกลับเปนอีกเมื่อใดก็ได   อาจใชขอปฏิบัตติัวขางลางนี้ ชวย
ปองกันโรคกระเพาะ หรือชวยใหโรคกระเพาะที่เปนอยูแลวทเุลาลงได  

• ทานอาหารตรงเวลาทุกวัน 

• ไมควรกินอาหารแตละม้ือหนักเกินไป อาจแบงอาหารประจําวัน 
ออกเปน 4-5 ม้ือ เพ่ือชวยมิใหกระเพาะทาํงานแตละครัง้หนักเกินไป ทั้ง
ยังชวยมิใหทองวาง นานเกินควรอีกดวย  

• ไมควรรีบรอนกอนหรือหลังอาหาร ถาเปนไดควรพักสกัครู ทั้งกอนและ
หลังอาหาร  

• ในขณะกินอาหาร ควรดื่มนํ้าบาง เพ่ือชวยใหการบดเคีย้วอาหารดีขึ้น 
และควรดื่มนํ้ามากๆ ระหวางม้ือ  

• หลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุนนํ้ายอย เชนอาหารที่มีรสจัดอาหารที่แข็ง หรือ
มีกากมาก อาหารที่เผ็ดจัด อาหารเรียกน้ํายอย เชน น้ําซุปเนื้อ ตลอดจน
อาหารที่รอนจัดหรือเย็นจัด  

• ไมควร สูบบุหรี่ หรือด่ืมสุรากอนอาหาร โดยเฉพาะในขณะที่ทองวาง  
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• พักผอนใหเพียงพอ พึงระลึกเสมอวา ความเครงเครียด และกระวน
กระวายใจมีผลกระทบกระเทือนตอการยอยอาหาร  

พอบานแมเรือนที่สามารถปฏิบัตติวัตามไดทุกขอขางบนนี้ ก็จะปลอดภัยจากโรค
กระเพาะ 

 

 
 
 
 

 

ปวนดวยภาพ           หมูมีขน 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

(^..^)  (^..^)  
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ออมเพื่ออนาคต  
 

 

          เปนที่ทราบกันดีวาในสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนัได
เกิดภาวะเงินเฟอขึ้น  ราคาขาวของสินคาตางๆแพงเพิม่ขึ้น 
พอบาน-แมบานตองใชจายอยางประหยัดและคุมคา 
สมาชิกสหกรณทานหนึ่ง คุณชเนรินท  ดาทอง หัวหนา
ฝายการเงินไดใหแนวทางการบริหารเงินไวดังนี้คะ.....    
เริ่มจากมีภาระทางการเงินที่ซื้อบานและที่ดิน ในราคา 2.5 
ลานบาท จึงตองกูเงินกับทางธนาคารกรุงไทยเปนจํานวน
เงิน 1.8 ลานบาท  และธนาคารออมสินอีก 400,000 บาท 
ผอนชําระหนี้ไปได 3 ป อีกปตอมาเขาสูชวงดอกเบี้ยลอยตัว ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะกูเงิน
สหกรณเอาเงินสหกรณไปชําระหนี้กับทางธนาคาร  ถึงแมวาดอกเบี้ยของทางสหกรณจะ
สูงกวาทางธนาคารเล็กนอยแตผูกูจะไดรบัประโยชนจากเงินเฉลี่ยคืน  และเปนการใช
บริการสหกรณของเราเองทําใหเกิดการหมุนเวียนทางการเงิน  สวนวิธีการออมเงินน้ันใช
วิธีสงเงินหุนสหกรณเดือนละ 5,000 บาท โดยในขณะนี้มีเงินอยูประมาณ 250,000 บาท 
  ..   งานอดิเรก..ชอบปลูกตนไม 
 ..ขอคิดที่จะฝากสมาชิกคือ...อยากใหสมาชิกมีวินัยในการใชจายเงินโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนและความจําเปนในการใชจายเงินใหมากที่สุด.. 
             เปนอยางไรบางคะกับแนวคิดที่ไดเสนอไปขางตนน้ัน  หากสมาชิกทานใด
กําลังตัดสินใจจะบริหารการเงินแบบ คุณชเนรินทร  สามารถติดตอสอบถามมาไดโดย
ตรงที่คุณชเนรินทรนะคะ  และหวังวาการสัมภาษณครั้งนี้จะเปนประโยชนกับผูอานทุก
ทานคะ      
 

(^..^) 

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

         

        สวัสดีคะ…กอนอื่นทางทีมงานขอขอบคุณ

สมาชิกทุกทานที่สงคําตอบมารวมเลนเกมฉบับที่แลว

กันอยางลนหลามคะ              
รายชื่อผูโชคดทีี่ไดรับรางวัลมีดังน้ี 

1.  คุณศิรริัตน  หวางเชื้อ   
2.  คุณสมจิตร  เงินนา 
3.  คุณระยอง  ทองเกลี้ยง 
4.  คุณพีระ  ยุบล 

คําถามสาํหรบัฉบับนี้มีดังน้ีคะ 
 1.  ทําไมเราตองออม  ใหบอกประโยชนของการออมมา 3 ขอ 

 2.  สมาชิกทีป่ระสงคจะฝากเงินออมทรพัยพิเศษ กับสหกรณ  ตองเปดบัญชี 

ครั้งแรกเปนจาํนวนเงินเทาไร    และสหกรณคิดดอกเบี้ยใหในอัตรารอยละเทาไรตอป  

 
 
 
 
 
 

 
     ทานที่ทราบคําตอบแลวรีบสงคําตอบมาที่สํานักงาน

สหกรณฯ ช้ัน 3 อาคาร  50  ป ศรีสังวร  ภายในวันศุกรที ่
19 ตุลาคม 2550  น้ีนะคะ 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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    ทางทีมงานตั้งใจใหวารสารขาวสหกรณนี้    

    เปนอีกสื่อหนึ่ง  เพื่อใหสมาชิกสหกรณฯ ไดรับ
ทราบขาวสารของสหกรณ   เพื่อใหวารสารนี้มีสีสัน

มากขึ้น    ทางทีมงานจงึขอใหทานรวมแสดงความคิดเหน็ตอวารสารขาวสหกรณและ
สงกลับมาที่สํานักงานสหกรณฯ ชั้น 3 อาคาร 50 ป ศรีสังวร  ...ขอขอบคุณคะ 

   
    ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงการจัดทําวารสาร 
 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
   ………………………………………………………………………………………………… 
  
 
 
 
 
 
  

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