สวัสดีทานผูรักการอาน รักดวงตาทุกทาน
พวกเราทีมงานจักษุ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน) มี
ความตั้งใจจริงในการจัดทําวารสาร “รักษตา” เปนฉบับปฐมฤกษ หวังวา
คงมีประโยชนกับทานผูอานไมมาก ไมนอยเกินไป และขอฝากติดตาม
ผลงานในฉบับตอ ๆ ไป ทุก ๆ 3 เดือนนะคะ...บรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา...
นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ
นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
แพทยหญิงพัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
แพทยหญิงปยะธิดา ปูรานิธี
แพทยหญิงวรรธนันท สุวรรณนิพนธ
แพทยหญิงสุชีรา ตติเวชกุล
นายแพทยชินวิธ ธเนศสกุลวัฒนา

บรรณาธิการ...
แพทยหญิงสุภัทรา ศุภศิลปกนก

สารบัญ
สารจากผูอํานวยการ และผูจัดการแผนกจักษุ
แนะนําหมอตาบานแพว
เบาหวานขึ้นตา…ใครคิดวาไมสําคัญ
ตอหิน…มหันตภัยเงียบ
เลาสูกันฟง
กินขาวกับน้ําตา
คุยสบายทายเลม
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กองบรรณาธิการ...
นางพีระพรรณ มหาธนานุสรณ
นางสาวสุรางค รัตนชูวงศ
นางสาวศิริขวัญ อนหลํา

ออกแบบศิลป...
นางสาวปยะนุช ชูชวย

สถานที่ติดตอ…
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
198 หมู 1 ต.บานแพว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
โทรศัพท 034-419555 ตอ แผนกจักษุ
www.banphaeo-hospital .or.th/eye-excellence-center
Email : banphaeo-eye@hotmail.com

สําหรับทานผูอา นที่มีความสนใจเขารวมสนับสนุน
โครงการผาตัดตอกระจก หรือเครื่องมือแพทย
กรุณาติดตอ คุณสุรางค รัตนชูวงศ
โทรศัพท 084-4374505

สารจากผูอํานวยการ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)

นายแพทยสุรพงษ บุญประเสริฐ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานแพว

ชีวิตหากขาดการมองเห็น เต็มไปดวยความยากลําบาก กอปรการเขาถึงการ
บริการ เต็มไปดวยความยากลําบาก การกระจายทรัพยากรนําไปสูการชวยเหลือ
แกปญหาใหกับประชาชน ไมครอบคลุมทั่วถึง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
บ านแพ ว จึ ง ได ดํ าเนิ น งานโครงการผ า ตั ด ตาต อ กระจกเคลื่ อ นที่ ภายใต ก าร
สนับสนุนของ สปสช. และผูเห็นความสําคัญ ผลักดันใหการดําเนินงาน สามารถ
แกไขปญ หาภาวะตาบอดจากโรคตอกระจก และไดมีการพัฒ นาศักยภาพ การ
รักษาโรค คุกคามการมองเห็น อาทิ โรคทางดานจอประสาทตา, ตอหิน, กระจกตา
ดังปรากฎในวารสาร “รักษตา” ฉบับปฐมฤกษนี้

สารจากผูจัดการแผนกจักษุ
โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
วารสาร “รักษ ตา” ฉบับปฐมฤกษนี้ เกิดจากความมุงมั่น ตั้งใจ
ของทีมจักษุแพทยของบานแพวที่ตองการถายทอดความรูและประสบการณ
เพื่ อ ให ค วามรู แ ก ป ระชาชนทั่ วไป ผมหวังวาความตั้ งใจนี้ ค งมี ป ระโยชน
ไมมากก็นอยแกผูอานนะครับ...
นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา
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3

โรงพยาบาลบานแพว เปดใหบริการรักษาโรคทางตา ดวยแพทยผูเชี่ยวชาญ เปดตั้งแตวันจันทร-วันศุกร เวลา 8.30 น.-12.00 น. ให
บริการผาตัดและรักษาเกี่ยวกับโรคตา เชน ตอหิน ตอกระจก ตอเนื้อ ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย พรอมใหคําแนะนําสําหรับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับ
สายตา อาทิ ตรวจรักษาวัดสายตาดวยเครื่องคอมพิวเตอรที่มีความเที่ยงตรง วัดความสามารถของการมองเห็น วัดสายตาเพื่อประกอบแวน
ตรวจวัดความดันลูกตา ตรวจลานสายตาจอประสาทตา โดยมีจักษุแพทยพรอมทีมงานที่มีความชํานาญเฉพาะดาน

นายแพทยพรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา
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แพทยหญิงพัทธศรัณย ธนะสุพรรณ

แพทยหญิงปยะธิดา ปูรานิธี

จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

แพทยหญิงวรรธนันท สุวรรณนิพนธ

แพทยหญิงสุชีรา ตติเวชกุล

จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานกระจกตา

จักษุแพทย

นายแพทยชนิ วิธ ธเนศสกุลวัฒนา

แพทยหญิงสุภัทรา ศุภศิลปกนก

จักษุแพทย

จักษุแพทย

โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

เบาหวานขึ้นตา ใคร...คิดวาไมสําคัญ
เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานจอตา เปนภาวะแทรกซอนของผูปวยเบาหวาน และเปนสาเหตุ
ที่สําคัญที่ทําใหเกิดภาวะตาบอดในผูปวยเบาหวาน

เบาหวานขึ้นตาคืออะไร ?
เบาหวานขึ้นตาเปนการเปลี่ยนแปลงของเสนเลือดบริเวณจอตาจากเบาหวาน โดยระยะแรกมี
การตีบตันของเสนเลือด สงผลใหจอตามีภาวะขาดเลือด เมื่อโรครุนแรงมากขึ้นจะมีเสนเลือดงอก
บริเวณจอตา มีจอตาบวม และเมื่อเขาสูระยะสุดทายจะเกิดเลือดออกในวุนตา และเกิดพังผืดดึงรั้ง
จอตาในที่สุด

เบาหวานขึ้นตา

อาการสําคัญของเบาหวานขึ้นตาคืออะไร ?
ระยะแรกของผูปวยอาจไมมีอาการใด ๆ แตเมื่อเปนรุนแรงขึ้นจะมีตามัว ในรายที่มีเลือด
ออกในวุนตา ผูปวยจะเห็นเงาดําบังการมองเห็น ในรายที่เปนรุนแรงอาจมีตอหินแทรกและมีตาบอด
ในที่สุด

มองเห็นปกติ

เงาดําบังการมองเห็น

เบาหวานขึ้นตาจะตรวจไดอยางไร ?
ผู ป ว ยเบาหวานควรพบจั ก ษุ แ พทย เพื่ อ ทํ า การตรวจจอตาโดยเครื่ อ งมื อ Indirect
Ophthalmoscope แตปจจุบันมีเครื่องถายภาพจอตาโดยไมตองขยายมานตา และอานผลโดยจักษุ
แพทย จึงชวยในการวินิจฉัยจอตาไดสะดวกยิ่งขึ้น

เบาหวานขึ้นตาจะรักษาอยางไร ?

การตรวจจอตา

ผูปวยที่เปนเบาหวานขึ้นตาระยะแรก การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดอยางเครงครัดจะชวย
ชะลอความรุนแรงได ในรายที่เปนรุนแรง จักษุแพทยจะพิจารณาฉายแสงเลเซอรที่จอตาเพื่อยับยั้ง
ไมใหตัวโรครุนแรงมากขึ้น ในกรณีที่การฉายแสงเลเซอรไมสามารถยับยั้งความรุนแรงของโรคได
หรือภาวะเบาหวานขึ้นตารุนแรง เชน มีเลือดออกในวุนตาหรือมีพังผืดดึงที่จุดรับภาพของจอตา
แพทยอาจพิจารณาการผาตัดวุนตาและจอตาดวย

การฉายแสงเลเซอรที่จอตาจะชวยใหผูปวยมองเห็นไดชัดขึ้นหรือไม ?
การฉายแสงเลเซอร

การฉายแสงเลเซอรจะชวยยับยั้งภาวะตาบอดจากเบาหวานไดครึ่งหนึ่ง สวนอีกครึ่งหนึ่ ง
ผูปวยตองควบคุมเบาหวานใหดีดวย แตไมวาอยางไรการฉายแสงเลเซอรมักจะไมทําใหการมองเห็น
ดีขึ้น เพียงแคชวยชะลอหรือปองกันไมใหสายตาแยลงเทานั้น

เราจะปองกันไมใหเบาหวานขึ้นตาไดอยางไร ?
ปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวา การควบคุมเบาหวานใหอยูในเกณฑปกติ (Hb A1C < 7) จะชวย
ชะลอการเปนเบาหวานขึ้นตาและชวยชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาไดดวย

ผูปวยเบาหวานควรพบจักษุแพทยบอยแคไหน ?
ผูปวยเบาหวานทุกรายควรตรวจจอตาโดยจักษุแพทยอยางนอยปละ 1 ครั้ง สวนผูปวยที่เปน
เบาหวานขณะตั้งครรภ หรือมีภาวะเบาหวานขึ้นตาตองพบจักษุแพทยทันที
สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.banphaeo-hospital.or.th/eye-excellence-center

สนใจการตรวจจอตา สามารถติดตอไดที่
ศูนยจักษุ โรงพยาบาลบานแพว (องคการมหาชน)
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โดย...พญ.พัทธศรัณย ธนะสุพรรณ
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานตอหิน

ตอหิน...มหันตภัยเงียบ
สวัสดีคะ ทานผูอานทุกทาน ในปนี้ถือเปนฤกษงามยามดีที่จะมี
วารสารดี ๆ เกิดขึ้นมาอีกเลมหนึ่ง ซึ่งจะใหทั้งความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับดวงตานอย ๆ สองดวงของเรา นอกจากนี้ทานยังจะไดรับความ
เพลิดเพลิน ความประทับใจ และสามารถรูจักกับพวกเราหมอตาบาน
แพว ในอีกแงมุมหนึ่ง ซึ่งทานอาจไมเคยเห็นที่ไหนมากอน ก็ขอฝากวาร
สารเลมนี้ที่พวกเรามีความตั้งใจมาก ๆ ที่จะทําขึ้นมาเพื่อเปนประโยชน
กับทานบางไมมากก็นอยนะคะ เขียนมาตั้งนานยังรูสึกไมเขาเรื่องของตัว
เองที่ไดรับมอบหมายเลยคะ ในฉบับปฐมฤกษนี้ ดิฉันไดรับมอบหมาย
เขียนใหความรูเกี่ยวกับตอหินคะ ทานทั้งหลายอยากรูไหมคะวา “ไอเจา
โรคตอหิน” เปนยังไง ??
หลายคนอาจคุนเคยกับคําวาตอกระจกมากกวาตอหิน ตอกระจก
เปนภาวะที่เลนสตาเราขุนมัวเหมือนกระจกฝา ทําใหเห็นไมชัด สวนตอ
หินไมไดหมายความวา เลนสตาเราจะแข็งเหมือนหิน แตหมายถึงการ
เสื่อมของประสาทตาจากความดันในตาสูงขึ้นหรือบางคนความดันตาไม
สูงก็ไดคะ

อาการของตอหิน
เนื่องจากโรคตอหินมีการดําเนินอยางชา ๆ ความดันในตาคอย ๆ
เพิ่ม (โดยปกติแลวความดันลูกตาของคนปกติไมเกิน 21 มิลลิเมตรปรอท)
ดังนั้นผูปวยสวนใหญจึงไมมีอาการ จนกระทั่งสูญเสียการมองเห็น ซึ่งใชเวลา
5-10 ป จะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับวาจะตรวจพบตอหินระยะใด เชน พบตั้งแต
ระยะเพิ่งเริ่มเปน จะสามารถคุมไวได แตถาตรวจพบตอหินระยะที่เปนมาก
แลว หรือระยะทาย ๆ ก็อาจตาบอดได ในเวลาอันรวดเร็ว เชน ภายในเวลา
เปนเดือน หากไมรีบรักษา นอกจากนี้ในผูปวยบางรายที่เปนแบบเฉียบพลันจะ
มีอาการ ตามัว ปวดตา ปวดศีรษะ เวลามองแสงไฟจะเห็นรุงกินน้ําเปนวงรอบ
แสงไฟ ตาแดงเฉียบพลันได

ตอหินคืออะไร ?
ตอหินเปนโรคที่มีการเสื่อมของประสาทตา จากความดันในตา
สูงขึ้น หรือบางคนความดันไมสูงก็ได ความดันในตาที่สูงจะกดดันเสน
ประสาทตา (Optic nerve) ใหเสื่อม เมื่อความดันสูงเปนเวลานาน จะทํา
ใหการสูญเสียการมองเห็น ซึ่งจะเริ่มสูญเสียการมองเห็นที่ขอบนอกของ
ลานสายตากอน สวนตรงกลางภาพยังเห็นชัด หากไมไดรับรักษาการ
มองเห็นภาพจะเล็กลงเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงจะคอย ๆ เปนไปโดย
ที่ผูปวยไมรูตัว เมื่อเปนมาก ๆ ก็จะสูญเสียการมองเห็นในที่สุด ซึ่งเปน
การสูญเสียชนิดถาวร ไมสามารถรักษาใหกลับคืนมามองเห็นไดอีก โดย
มากมักจะเปนสองขาง อาจจะเปนขางใดขางหนึ่งกอน

ภาพจากคนที่เห็นตอหิน
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ภาพจากคนที่มองเห็นปกติ

ผูที่มีความเสี่ยงที่จะเปนตอหิน
* มีประวัติครอบครัว เชน พอแมพี่นอง ของเราเองเปนตอหิน
* อายุมากกวา 40 ป
* เปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และความผิดปกติ
ทางเลือดและเสนเลือด
* มีสายตาสั้นหรือยาวมาก
* ผูที่ใชยาสเตียรอยด (Steroid) ติดตอกันเปนเวลานาน
* ไดรับอุบัติเหตุที่ลูกตามากอน และโรคตาบางชนิด
ทีนี้ทานก็รูแลวใชไหมคะวา “ไอเจาโรคตอหิน” นี่นากลัวขนาดไหน
มันเปนมหันตภัยเงียบ ที่จะมาเยี่ยมเยือนทานเมื่อไรไมรู ฉะนั้นทานที่อยูใน
กลุมเสี่ยงควรมาตรวจตา เพื่อจะไดมองเห็นโลกที่สวยงามใบนี้ตอไปนาน ๆ
นะคะ
ป.ล. ในฉบับหนา เรามาทําความรูจักกันนะคะวา เจาโรคตอหินเนี่ย
เคามีกันกี่ชนิด และแตละชนิดเปนยังไงบาง ฉบับนี้ขอจบแตเพียงเทานี้นะคะ
ปาหมอจา ไปกอนคะ บาย บาย...

“เลาสูก ันฟง”

โดย...พญ.สุชีรา ตติเวชกุล จักษุแพทย

ตั้งแตผูเขียนทํางานที่ รพ.บานแพว มารวม 1 ปกวา ไดออกหนวยผาตัดทุกเดือน แตยังไมเคยมีโอกาสไปที่ภาคเหนือเลย
ปกติเดือนพฤศจิกายนของทุกป ทางโรงพยาบาลตองมีกิจกรรมรวมกับรายการรวมมือรวมใจ ไปแจกของกับออกหนวยชวย
ชาวบานในถิ่นทุรกันดาร ปที่แลวไปที่นาน คัดกรองผูปวยเบาหวานขึ้นจอตา ผูเขียนก็ไมไดไปเนื่องจากเหลือหมอประจําอยู
คนเดียว มาปนี้ ไปที่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก ตอนที่ผูเขียนรับเรื่องมาจากเลขาผูจัดการแผนก คุณสุรางค ก็นั่งคิด ลองไปดูละกัน...
ครั้งหนึ่งในชีวิต นอกจากจะไดไปชวยคนไขที่มีปญหาดานสายตา ยังไดใชชีวิตใหคุมคา..... อีกดวย
กอนไปถูกขูไวเยอะวาทางลําบากตองนั่ง Off Road บางเสนทางตองเดินเทาดวย ดูโหดสําหรับผูหญิงตัวเล็ก ๆ จังเลยคะ
แถมครั้งนี้ตองพาวาที่เจาสาว นองลี่ (หมอสุภัทรา) ไปดวย ตองดูแลใหดี ไมงั้นเจาบาวตองเอาเรื่องแน ๆ
อ.ทาสองยาง เปนอําเภอนึงในจังหวัดตาก ติดชายแดนประเทศพมา ริมแมน้ําเมย พื้นที่สวนใหญเปนปาเขาสูงตามแนว
ทิ ว เขาถนนธงชั ย ระหวางเดิ น ทางภู มิ ทั ศ น ข างทางสวยมาก สมกั บ คํ าขวัญ ของ จังหวัด ตาก ที่ วา ธรรมชาติ น ายล ภู มิ พ ล
เขื่อนใหญ พระเจาตากเกรียงไกร เมืองไมและปางาม เดินทางมาถึงที่ทาสองยางประมาณบายโมง (ไมไดลําบากมากอยางที่คิด)
ก็เริ่มทํางานดวยการตรวจคัดกรองผูปวยที่มีปญหาทางดานสายตา สวนใหญเปนคนสูงอายุ ที่มีปญ หาตามัวจากตอกระจก
สวนนึงของคนไขเปนชาวเขาเผาปากะยอ ซึ่งบางคนก็ไมมีบัตรประกันสุขภาพถวนหนา บางคนบานอยูบนเขาไกล ๆ ไมมีรถ
เดินทางลําบาก แตเนื่องจากมีการประสานงานที่ดี รวมทั้งทาง รพ.ทาสองยาง ใหความรวมมือดีมาก จึงมีรถรับคนไขลงมาตรวจ
หลังจากตรวจคัดกรองแลว ก็เปนขั้นตอนการทําความสะอาดรางกาย เนื่องจากคนไขบางสวนเปนชาวเขา หลังลอกตอกระจก
จําเปนอยางมากที่จะตองดูแลแผลผาตัดใหดี เจาหนาที่แตละคนตางก็มาชวยกันอาบน้ํา สระผมใหคนไข ดูแลวเปนภาพที่
นาประทับใจ และถือเปนความรวมมือรวมใจที่ตองยกนิ้วให คุณสุรางคและทีมงานจริง ๆ คะ วันนี้จบดวยการไปถายรูปริม
น้ําเมย เสียดายที่อาทิตยอัสดงไปแลว รูปที่ไดเลยไมสวยเทาไหร (...ความจริงเพราะฝมือผูเขียนเองตางหาก...)
เชาวันใหม ตื่นแตเชามาเพื่อถายรูปหมอก อากาศดีใชไดเลยทีเดียว เพราะมัวแตถายรูป ยังดีที่นองลี่มีอาหารเชาเก็บไว
เผื่อ มามานั่นเองคะ... วันนี้ตองผาตัดคนไขที่คัดกรองไวตั้งแตเมื่อวาน ทํากันบนรถผาตัด ยืมสถานที่ รพ.ทาสองยาง ผาตัดกัน
เสร็จประมาณ บายสองโมง คนไขทั้งหมด 10 คน แมจะมีปญหาเรื่องการสื่อสาร แตลามชวยไดเยอะ รวมทั้งคนไขคอนขางอดทน
มาก ปฏิบัติตัวตามที่แนะนํากอนผาตัด ทําใหการผาตัดราบรื่นไปดวยดี
วันที่ 3 ตองตรวจคนไขหลังจากผาตัด วันนี้เปนวันที่รูสึกดีมาก ๆ เพราะพอเปดตา คนไขบอกเห็นชัดขึ้นยิ่งในคนที่เปนตอ
กระจกสุกเยอะ หลังจากที่อยูกับความมืดมัวมานาน รอยยิ้มที่ไดเห็นจากคนไข ทําใหผูเขียน นองลี่ รวมทั้งเจาหนาที่ทุกคนที่มา
ออกหนวยครั้งนี้ รูสึกดียิ่งนัก การมาทําบุญครั้งนี้แมจะมีคนไขไมกี่คน ไมเหมือน Trip ผาตัดอื่นๆ ที่คนไขเกือบรอยคน แตความ
รูสึกภูมิใจไมแตกตางกันเลยคะ
ถามีโอกาสคงไดเอาประสบการณที่นาประทับใจอยางนี้มาเลาใหฟงอีกนะคะ......วันนี้ลาไปกอนละกัน
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โดย...นพ.พรเทพ พงศทวิกร
จักษุแพทย และผูเชี่ยวชาญดานจอประสาทตา

“กินขาวกับน้าํ ตา”
เคยถามตัวเองไหมวาถาโดนปดตาทั้ง 2 ขาง ซัก 5 นาทีจะเปนอยางไร หลายคนบอกวาเฉย ๆ และถา
ปดตา 2 ขางนาน 1 วัน บางคนอาจจะหงุดหงิดเล็กนอย และถาปดตา 2 ขางนาน 1 ปหละ หลายคนอาจบอก
วาขอตายดีกวา แตมีคุณยายทานหนึ่งที่ผมเจอ ทานมองไมเห็นมานานถึง 10 ป
ผมเจอคุณยายทานนี้ตอนไปออกหนวยผาตัดตอกระจกที่จังหวัดกําแพงเพชรเมื่อ 3 ปกอน ยายอายุ
70 กวา ๆ ตองมีคนจูงมาตรวจเนื่องจากมองไมเห็นทั้ง 2 ขาง ที่จําไดแมนเพราะญาติบอกวา ยายตองกินขาว
กับน้ําตามานาน 10 ป ตอนแรกเขาใจวาฟงผิด แตญาติบอกวาเวลากินขาวรองไหตลอดเนื่องจากมองไมเห็น
ญาติตองจับมือยายใหใชชอนเคาะจานขาวตัวเองแลวไปเคาะจานกับขาวเพื่อใหกะระยะได ยายทรมานมองไม
เห็นตองกินขาวกับน้ําตามานานรวม 10 ป ผมไดทําการผาตัดตอกระจกใหกับยายไป รุงเชาตรวจหลังผาตัด
ภาพที่ผมเห็นทําใหผมประทับใจมาก จากยายที่ตองมีคนจูงวันนี้ยายมองเห็นและเดินตรงเขามาสวัสดีผม
ดวยใบหนาที่ยิ้มแยมและผมที่หวีจนเรียบแปล บอกถึงวาวันนี้ยายนาจะมีความสุขมากวันหนึ่ง และวันนี้จะ
เปนวันแรกที่ยายไมตองกินขาวกับน้ําตาอีกตอไป
ผมเชื่อวาในชนบทของประเทศไทยเรายังมีตายายที่ตองทนทุกขทรมานจากภาวะตาบอดเชนคุณยาย
ทานนี้อีกจํานวนมาก สําหรับคนที่มีโอกาสอยางเราตองชวยกัน และไมทอดทิ้งคนเหลานี้
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คุยสบายทายเลม...
โดย...พญ.สุภัทรา ศุภศิลปกนก จักษุแพทย

สําหรับฉบับนี้ไดฤกษงามยามดีในชวงเทศกาลวันวาเลนไทน จึงไดนําความหมายดี ๆ ของดอกไมที่นิยมมอบให
กันมาฝากคะ
กุหลาบแดง : หมายถึงความรักอันลึกซึ้ง จริงจัง กุหลาบแดงจึงมักจะเปนดอกไมที่ชายหนุมใหหญิงสาวที่ตนเองตั้งใจจะ
ใชชีวิตรวมกัน
กุหลาบขาว : แทนความหมายแหงความรักอันบริสุทธิ์ใจไมตองการสิ่งตอบแทน ดังนั้นมันจึงสามารถใชแทนความรักของ
คนตางวัย ความรักตอพอแม เพื่อน หรือคนที่เรารูสึกดีดวยอยางบริสุทธิ์ใจได
กุหลาบชมพู : แสดงถึงความรักที่กําลังเริ่มงอกงามในใจ และสามารถพัฒนาตอไปเปนความรักที่ลึกซึ้งได
ดอกคารเนชั่น : ใชสื่อความหมายวา “ฉันเลื่อมใสในความรักที่มีตอเธอ”
ดอกลิลลี่ : แทนความรัก ออนหวาน บริสุทธ ออนไหวตอโลก “เธอเปนรักแรกของฉันนะคนดี”
หลังจากที่ทราบความหมายของดอกไมแลว เรามีคําถามทายใจใหทานรวมสนุกกัน และพบกันใหมในฉบับหนาคะ
ถาคุณตองการมอบดอกไมใหแดใครสักคนที่คุณรัก คุณจะมีวิธีการเลือกดอกไมแบบใด
แบบที่ 1 เลือกดอกไมที่คุณชอบไปให
แบบที่ 2 เลือกดอกไมที่เคาชอบไปให
แบบที่ 3 เลือกดอกไมราคาแพงและหายากไปให
แบบที่ 4 เลือกดอกไมที่คุณคิดวาเปนสื่อแทนความหมายไปให
แบบที่ 1 คุณคอนขางจะเปนคนหัวรั้นพอดู แตคุณก็รักหวานใจคุณนะ ขี้หึงซะดวย และคุณก็มักจะเปนฝายเริ่มตนแลวให
หวานใจเดินตามคุณเสมอ ชอบใหเคาออดออนเอาใจดวยละสิเนี่ย
แบบที่ 2 คุณเปนคนออนไหวมาก มีอารมณเพอฝน คุณก็รักเคามากและพรอมที่จะใหทุกอยาง เพื่อแลกกับความรักและ
ความจริงใจคุณจะรินน้ําตาไดเสมอถารูสึกปวดราว เก็บความรูสึกไมคอยเกงนะ
แบบที่ 3 คุณมีเพื่อนฝูงมาก เขาสังคมเกง อืม..มม คุณก็รักเขาอยูหรอกนะ แตพอเจอคนใหมถูกใจกวา คุณก็ พรอมจะ
เอนเอียงได ทันควันคุณ ชอบใหแฟนคุณ ยกยอคุณ เสมอ และชอบเอาชนะคนอื่น ไมคอยจะแครกับความรักที่คนอื่น
หยิบยื่นมาใหเอาซะเลย และนี่ก็เปนขอเสียนะ
แบบที่ 4 คุณ ดูจะเปนผูใหญ เกินตัว ชอบคิดอะไรจริงจัง โลกสวนตัวของคุณ นาอยูมากนะ มีความจริงใจที่บริสุทธิ์อยู
เปยมลน แลวคุณก็รักแฟนคุณมาก พยายามปรับตัวใหเขากับเขาไดเสมอ ใครไดเปนแฟนคุณละก็ ..โชคดีที่สุดละ
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