รายการเสียงตามสาย ประจําสัปดาหที่ ๑๖
สาระนารูประจําวันจันทร ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สัญญาณ WiFi มีอันตรายตอสมองหรือไม

อันตรายของสัญ ญาณ WiFi ตอเด็กหรือมนุษยนั้น “ไมมี” หากจะ “มี” ก็คงตรงที่การใชงาน วาเราใชงาน WiFi
ใหเกิดประโยชนหรือไม ปจจุบันหลักฐานทางการแพทยยังไมมีขอสรุปออกมาวา สัญญาณ WiFi มีอันตรายตอสมองเด็ก ตอ
สมองมนุษยหรือไม แตมีรายงานการศึกษาออกมาบางวา อาจมีผลรบกวนไปยังคลื่นสมองบางอยางบาง หรืออาจทําใหเด็ก
นอนหลับไมสบายตัวบาง แตคงไมใชสัญญาณ WiFi ที่มุงตรงไปทําลายสมองเด็กเลยทันที ซึ่งการพัฒนาสมองหลัก ๆ ของ
เด็กเกิดขึ้นจากหลายปจจัย เชน การเลี้ยงดู อาหาร การพักผอน เปนตน อันตรายของสัญญาณ WiFi ตอเด็กหรือมนุษยนั้น
“ไมมี” หากจะ “มี” ก็คงตรงที่การใชงานวาเราใชงาน WiFi ใหเกิดประโยชนหรือไม บางคนเลนจนไมทําอยางอื่น อันนี้มี
ผลกระทบแนนอน มีรายงานวา เด็กบางคนเลนแท็บเล็ตหรือโทรศัพทมือถือที่ตอสัญญาณ WiFi แลวเกิดอาการปวดศีรษะ
สายตาพรา แตหากเราลงลึกรายละเอียดจริง ๆ จะพบวา สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการที่เด็กใชเลนเกม ใชดูการตูน เปน
เวลานาน ๆ ทําใหเกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อ เกิดอาการปวดคอ และลามมาปวดศีรษะได ไมไดเกิดจากสัญญาณ WiFi
แตอยางใด ฉะนั้นตองพึงใชอยางระมัดระวัง หรือบางคําถามบางรายงานบอกวา สัญญาณ WiFi จะมีผลกระทบทําใหเด็กใน
ทองผิดปกติไหม เราก็ตองยอนกลับไปวา เปนเพราะการใช WiFi นาน ๆ ของคุณแมหรือไม หรือใชจนไมไดพักผอนอยาง
เพียงพอ ซึ่งถือวามีความสําคัญที่อาจสงผลตอเด็กในทอง การพัฒนาระบบประสาทของเด็กใหดี
1. มีการพักผอนที่เพียงพอตามชวงอายุ
2. มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ
3. การเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชนอยางเพียงพอ
4. เมื่อเกิดอาการเจ็บปวยใหรีบพามาพบแพทย
5. ใสใจเลี้ยงดู ใหความรัก ความอบอุนอยางถูกวิธี
ขอสรุปอีกครั้งวา ในปจจุบัน ยัง ไมมีรายงานออกมาวา สัญ ญาณ WiFi มีอันตรายตอมนุษ ย เพียงแตเราตองใช
เทคโนโลยี นี้ อ ย างชาญฉลาด ส วนลู ก ของเราก็ ส ามารถเลี้ ย งให ดี ไ ด ด ว ยวิ ธีอ่ื น ๆ นอกเหนื อ จากการให เล น แท็ บ เล็ ต
โทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอร เพียงอยางเดียวตลอดทั้งวัน
www.ครูบานนอก.คอม

รายการเสียงตามสาย ประจําสัปดาหที่ ๑๖
สาระนารูประจําวันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สารพัดคุณประโยชนจาก"ผักบุง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี

ผักบุง เปนผักอีกหนึ่งชนิดที่อุดมไปดวยคุณประโยชนหลากหลายดาน โดยสามารถชวยบํารุงรางกาย เสริมสุขภาพ
ป อ งกั น โรค ได อ ย า งดี เยี่ ย ม แถมยั ง เป น ผั ก ที่ ห ารั บ ประทานได ง า ย ราคาถู ก และมี ค วามอร อ ยทานง า ยอี ก ด ว ย
1. บํารุง สายตา ประโยชนที่โดดเดนของผักบุงคือ ชวยบํารุงสายตา โดยในผักชนิดนี้อุดมไปดวยแคโรทีนอยด วิตามิน เอ
และลูทีน ซึ่งเปนวิตามินและแรธาตุที่ดีตอสายตา อีกทั้งยังชวยสรางเสริมระดับกลูตาไธโอน (glutathione) ปองกันการเกิด
โรคตอกระจกไดอีกดวย
2. แกทองผูก ผักบุงเปนผักอีกหนึ่งชนิดที่อุดมไปดวยไฟเบอร ซึ่งสามารถชวยแกอาการทองผูกได โดยไฟเบอรจะเขาไปชวย
ทําใหระบบการขับถายทํางานใหดีขึ้น นอกจากนี้ ผักบุงยังมีฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ อีกดวย ดังนั้น ใครที่มีปญหาเรื่องการ
ขับถายใหลองทานผักบุงดูจะชวยลดปญหานี้ได
3. บํารุงเลือด ผักบุงเปนผักที่อุดมไปดวยธาตุเหล็ก ซึ่งเปนแรธาตุสําคัญตอระบบโลหิต สามารถชวยปองกันโรคโลหิตจางได
เรียกไดวา ยิ่งทานยิ่งมีประโยชน
4. บํารุงตับ ประโยชนอีกอยางหนึ่งที่นาทึ่งของผักบุงก็คือ สามารถชวยบํารุงตับได เพราะในผักบุงมีสารอาหารมากมายที่
ชวยในการลางพิษและสารตานอนุมูลอิสระ ที่ปองกันเซลลไมใหถูกทําลายได
5. ลดอาการนอนไมหลับ ใครที่มีปญหานอนไมหลับ การทานผักบุงถือวาชวยไดมาก เพราะผักบุงนั้นอุดมดวยสารเซเลเนียม
และสังกะสีที่มีสรรพคุณชวยผอนคลายประสาท ทําใหเรารูสึกผอนคลายมากขึ้น และนอนหลับไดในที่สุด
6. ชวยลดน้ําหนัก อยางทราบกัน ดีวา ในบรรดาผักใบเขียวเปนอาหารลดน้ําหนักที่ไดผลดีเยี่ยม ผักบุง ก็เปน หนึ่ง ในนั้น
เชนกัน ดวยปริมาณไฟเบอรที่สูง และปริมาณแคลอรีที่ต่ํา ทําใหทานเขาไปแลวทําใหอิ่มงายอิ่มนานขึ้น ชวยลดอาการหิว
บอยระหวางวันได
7. ลดคอเลสเตอรอล ไมเพียงแคชวยลดน้ําหนักเทานั้น แตผักบุงยังมีสวนสําคัญในการชวยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอ
ไรดในรางกาย ได ซึ่งสงผลดีตอระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกดวย
8. ปองกันโรคหัวใจ ในผักบุงมีสารตานอนุมูลอิสระอยาง วิตามินเอ วิตามินซี และสารเบตา-แคโรทีนอยู ซึ่งยังชวยปองกัน
ไมใหคอเลสเตอรอลรวมตัวกับออกซิเจน ไปเกาะอยูตามหลอดเลือด ทําใหเกิดการอุดตันของเสนเลือด จนเกิดหัวใจวาย
หรือโรคหลอดเลือดในที่สุด นอกจากนี้โฟเลตในผักบุงก็ยังชวยทําใหโฮโมซีสเตอีน (homocysteine) กรดอะมิโนที่เปน
ตนเหตุของโรคหัวใจลดลงได ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ขณะที่แมกนีเซียมในผักบุงเองก็ยังลดความดันโลหิต
ได ถือเปนการปองกันการเกิดโรคหัวใจไดอีกทางหนึ่ง
9. ตานมะเร็ง ผักบุงเปนแหลงที่อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระมากถึง 13 ชนิด จึงทําใหเปนผักอีกชนิดหนึ่งที่สามารถชวย
ปองกันการเกิดโรคมะเร็งได โดยเฉพาะโรคมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง มะเร็งชองทอง รวมทั้งมะเร็งผิวหนัง และมะเร็ง
เตานม เพราะสารตานอนุมูลอิสระจะเขาไปปองกันไมใหเซลลในรางกายถูกทําลายนั่นเอง www.ครูบานนอก.คอม

รายการเสียงตามสาย ประจําสัปดาหที่ ๑๖
สาระนารูประจําวันพุธ ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง "พลู" สมุนไพรไทย ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต
ข อ มู ล จากงานศู น ย บ ริ ก าร วิ ช าการและฝ ก อบรมฝ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะทรั พ ยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญระบุวาพลูเปนไมเลื้อย มีขอและปลองชัดเจน ที่ขอมีรากสั้น ๆ ออกรอบขอ
ใบเดี่ยวติดกับลําตนแบบสลับลักษณะของใบคลายใบโพธิ์ ปลายใบแหลม ผิวใบมัน ดอกออกรวมกันเปนชอแนน ปลูกโดยใช
ลําตนปกชํา ขึ้นงาย คนแกใชทาปูนแดง รับประทานกับหมากซึ่งสวนใหญจะเปนพลูที่มีใบสีเขียวเขมมากกวาพันธุที่ มีใบ
สีอ อกเหลื อ งทอง นอกจากนี้ ยั ง นํ า มาใช ในพิ ธี ม งคลเป น เครื่อ งเซ น ไหว การทํ าเครื่ อ งบายศรีสู ข วัญ พลูมี คุ ณ คา ทาง
โภชนาการ ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย ไดแก สารที่เรียกวา ชาวิคอล ยูจีนอลเบตาซิโตสเตอรอล และซินีออล เปนตน
พลู เป น สมุ น ไพรแก ลมพิ ษ รัก ษาอาการคั น ในใบพลูมี สารยูจี นอลและชาวิ คอล มีฤ ทธิ์ เป น ยาชาและช วยกระตุ น การ
ไหลเวียนของโลหิต และยับยั้งการเจริญ เติบโตของเชื้อโรคหลายชนิด จึงมีประโยชนในการระงับอาการคันและเจ็บปวด
เนื่องจากแมลงกัดตอย ชวยฆาและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของวัณโรค และเชื้อหนอง และมี
ฤทธิ์ตานเชื้อราที่เปนสาเหตุของโรคผิวหนังและกลาก และพบวาน้ํามันพลูสามารถฆาพยาธิไสเดือนได สารเบตาสเตอรอล
มีฤทธิ์แกแพ แกอักเสบ นอกจากนี้ พลูยังมีสรรพคุณใชแกการอักเสบของเยื่อจมูกและคอ แกกลาก แกฮองกงฟุต แกคัน
แกลมพิษ ลนไฟนาบทองเด็ก แกปวดทองและแกลูกอัณฑะยาน เปนตน.
www.ครูบานนอก.คอม

รายการเสียงตามสาย ประจําสัปดาหที่ ๑๖
สาระนารูประจําวันพฤหัสบดี ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ปองกันมะเร็งลําไสใหญ

อาจารย นายสัตวแพทย ดร.เกษม รัตนภิญ โญพิทักษ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เปดเผยวา ไดรวมกับทีมวิจัยจากกลุมงานวิจัยฯ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรวมศึกษาวิจัยคุณสมบัติของสาร
สกัดดอกสะเดา ซึ่งเปนผักพื้นบานของไทยในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ โดยไดรับทุนสนับสนุน การวิจัยจาก
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยผลงานวิจัยดังกลาวเปนการศึกษาคุณสมบัติการ
ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งลํา ไสใหญ ของสารสกัดดอกสะเดา ทั้งในระดับเซลลมะเร็งลําไสใหญเพาะเลี้ยง และหนูทดลองที่
กระตุนใหเกิดมะเร็งลําไสใหญ ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากดอกสะเดา มีคุณสมบัติเปนสารปองกันการเกิดมะเร็งลําไส
ได โดยยับยั้งการเกิดการอักเสบ การเกิดความเครียดออกซิเดชั่น และกระตุนใหเกิดการตายของเซลลมะเร็งลําไสใหญ ซึ่ง
สามารถพั ฒ นาสารสกัด จากดอกสะเดาเพื่อ มาใชเป นสารปอ งกั นหรือรัก ษาโรค มะเร็ง ลําไสใหญ ไดในอนาคต สําหรับ
ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัล JALAS International Award 2014 ในฐานะงานวิจัยดีเดน เกี่ยวกับสัตวทดลอง และได
นําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําป ของสมาคมวิทยาศาสตรสัตวทดลองแหงประเทศญี่ปุน ที่ประเทศญี่ปุนดวย อนึ่ง
โรคมะเร็งลําไสใหญ เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย ใน 5 อันดับแรก แมวาปจจุบันยารักษาโรคมะเร็ง จะมีการ
พัฒนาไปมาก แตผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักไมสามารถรักษาใหหายได การรักษาเปนเพียงการยืดระยะเวลาการเสียชีวิต
เทานั้น ดังนั้น การปองกันไมใหเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
www.ครูบานนอก.คอม

รายการเสียงตามสาย ประจําสัปดาหที่ ๑๖
สาระนารูประจําวันศุกร ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง "ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม
อาจเปนเพราะตําแหนงแหงหนของ "ผักชี" ในอาหารแตละเมนู สวนใหญจะใชโรยประดับหนา ทําใหอาหารบานๆ ดูดีมี
รสนิยมขึ้นมาทันที ผักชีจึงถูกนําใชความหมายในเชิงลบ ในความเปนจริง ผักชี มีคุณความดีอีกมากมาย เชน ใชทั้งตนพรอม
ราก ตมน้ําใชอาบเพื่อเรงใหผื่นหัดออกมากขึ้น จะหายเร็วขึ้น พูดถึงความอรอย ตองขาหมู สิ่งซึ่งขาดไมไดเลยในการตมขา
หมู ต อ งมี ร ากผั ก ชี ดร.กมล ไชยสิ ท ธิ์ นั ก กํ า หนดอาหารวิ ช าชี พ และนั ก เภสั ช วิ ท ยา ศู น ย ส ง เสริ ม สุ ข ภาพไวทั ล ไลฟ
โรงพยาบาลบํารุงราษฎร พูดถึงคุณคาของผักชีในเชิง สมุนไพรวา นอกจากผักชีจะอุดมไปดวยวิตามินซี วิตามิน เค และ
โปรตีนแลว ยังมีสรรพคุณในการบํารุงสุขภาพ สามารถลดคอเลสเตอรอลที่ไมมีประโยชนตอรางกาย (LDL) และสงเสริมการ
ผลิตคอเลสเตอรอลที่ดีตอรางกาย (HDL) ในเสนเลือด สงเสริมระบบการยอยอาหาร ที่นาทึ่งกวานั้นคือ ผักชีใหฤทธิ์สําคัญ
ในการขั บ โลหะหนั ก โดยเฉพาะปรอทออกจากเนื้ อ เยื่ อ ต า งๆ จึ ง ถื อ ว า ผั ก ชี เป น ผั ก แหล ง ช ว ยขั บ สารพิ ษ พวกปรอท
www.ครูบานนอก.คอม

