
รายการเสียงตามสาย ประจาํสัปดาหที ่๑๖ 
สาระนารูประจาํวันจันทร  ที่ ๕ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  สัญญาณ WiFi มีอันตรายตอสมองหรือไม 

 

อันตรายของสัญญาณ WiFi ตอเด็กหรือมนุษยนั้น “ไมมี” หากจะ “มี” ก็คงตรงท่ีการใชงาน วาเราใชงาน WiFi  
ใหเกิดประโยชนหรือไม ปจจุบันหลักฐานทางการแพทยยังไมมีขอสรุปออกมาวา สัญญาณ WiFi มีอันตรายตอสมองเด็ก ตอ
สมองมนุษยหรือไม แตมีรายงานการศึกษาออกมาบางวา อาจมีผลรบกวนไปยังคล่ืนสมองบางอยางบาง หรืออาจทําใหเด็ก
นอนหลับไมสบายตัวบาง แตคงไมใชสัญญาณ WiFi ท่ีมุงตรงไปทําลายสมองเด็กเลยทันที ซึ่งการพัฒนาสมองหลัก ๆ ของ
เด็กเกิดข้ึนจากหลายปจจัย เชน การเล้ียงดู อาหาร การพักผอน เปนตน อันตรายของสัญญาณ WiFi ตอเด็กหรือมนุษยนั้น 
“ไมมี” หากจะ “มี” ก็คงตรงท่ีการใชงานวาเราใชงาน WiFi ใหเกิดประโยชนหรือไม บางคนเลนจนไมทําอยางอื่น อันนี้มี
ผลกระทบแนนอน มีรายงานวา เด็กบางคนเลนแท็บเล็ตหรือโทรศัพทมือถือท่ีตอสัญญาณ WiFi แลวเกิดอาการปวดศีรษะ 
สายตาพรา แตหากเราลงลึกรายละเอียดจริง ๆ จะพบวา สาเหตุท่ีเกิดข้ึนนั้นมาจากการท่ีเด็กใชเลนเกม ใชดูการตูนเปน
เวลานาน ๆ ทําใหเกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อ เกิดอาการปวดคอ และลามมาปวดศีรษะได ไมไดเกิดจากสัญญาณ WiFi 
แตอยางใด ฉะนั้นตองพึงใชอยางระมัดระวัง หรือบางคําถามบางรายงานบอกวา สัญญาณ WiFi จะมีผลกระทบทําใหเด็กใน
ทองผิดปกติไหม เราก็ตองยอนกลับไปวา เปนเพราะการใช WiFi นาน ๆ ของคุณแมหรือไม หรือใชจนไมไดพักผอนอยาง
เพียงพอ ซึ่งถือวามีความสําคัญท่ีอาจสงผลตอเด็กในทอง การพัฒนาระบบประสาทของเด็กใหดี  

1. มีการพักผอนท่ีเพียงพอตามชวงอายุ  
2. มีการออกกําลังกายสม่ําเสมอ  
3. การเลือกรับประทานอาหารท่ีดี มีประโยชนอยางเพียงพอ  
4. เมื่อเกิดอาการเจ็บปวยใหรีบพามาพบแพทย  
5. ใสใจเล้ียงดู ใหความรัก ความอบอุนอยางถูกวิธี  
ขอสรุปอีกครั้งวา ในปจจุบันยังไมมีรายงานออกมาวา สัญญาณ WiFi มีอันตรายตอมนุษย เพียงแตเราตองใช

เทคโนโลยีนี้อยางชาญฉลาด สวนลูกของเราก็สามารถเล้ียงใหดีไดดวยวิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากการใหเลนแท็บเล็ต 
โทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอร เพียงอยางเดียวตลอดท้ังวัน 
www.ครูบานนอก.คอม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 รายการเสียงตามสาย ประจาํสัปดาหที ่๑๖ 
สาระนารูประจาํวันอังคาร  ที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 

เรื่อง  สารพัดคุณประโยชนจาก"ผักบุง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี 

ผักบุง เปนผักอีกหนึ่งชนิดท่ีอุดมไปดวยคุณประโยชนหลากหลายดาน โดยสามารถชวยบํารุงรางกาย เสริมสุขภาพ 

ปองกันโรค ไดอยางดีเยี่ยม แถมยังเปนผักท่ีหารับประทานไดงาย ราคาถูก และมีความอรอยทานงายอีกดวย 

1. บํารุงสายตา ประโยชนท่ีโดดเดนของผักบุงคือ ชวยบํารุงสายตา โดยในผักชนิดนี้อุดมไปดวยแคโรทีนอยด วิตามินเอ 

และลูทีน ซึ่งเปนวิตามินและแรธาตุท่ีดีตอสายตา อีกท้ังยังชวยสรางเสริมระดับกลูตาไธโอน (glutathione) ปองกันการเกิด

โรคตอกระจกไดอีกดวย  

2. แกทองผูก ผักบุงเปนผักอีกหนึ่งชนิดท่ีอุดมไปดวยไฟเบอร ซึ่งสามารถชวยแกอาการทองผูกได โดยไฟเบอรจะเขาไปชวย

ทําใหระบบการขับถายทํางานใหดีข้ึน นอกจากนี้ ผักบุงยังมีฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ อีกดวย ดังนั้น ใครท่ีมีปญหาเรื่องการ

ขับถายใหลองทานผักบุงดูจะชวยลดปญหานี้ได  

3. บํารุงเลือด ผักบุงเปนผักท่ีอุดมไปดวยธาตุเหล็ก ซึ่งเปนแรธาตุสําคัญตอระบบโลหิต สามารถชวยปองกันโรคโลหิตจางได 

เรียกไดวา ยิ่งทานยิ่งมีประโยชน  

4. บํารุงตับ ประโยชนอีกอยางหนึ่งท่ีนาท่ึงของผักบุงก็คือ สามารถชวยบํารุงตับได เพราะในผักบุงมีสารอาหารมากมายท่ี

ชวยในการลางพิษและสารตานอนุมูลอิสระ ท่ีปองกันเซลลไมใหถูกทําลายได  

5. ลดอาการนอนไมหลับ ใครท่ีมีปญหานอนไมหลับ การทานผักบุงถือวาชวยไดมาก เพราะผักบุงนั้นอุดมดวยสารเซเลเนียม 

และสังกะสีท่ีมีสรรพคุณชวยผอนคลายประสาท ทําใหเรารูสึกผอนคลายมากข้ึน และนอนหลับไดในท่ีสุด  

6. ชวยลดน้ําหนัก อยางทราบกันดีวา ในบรรดาผักใบเขียวเปนอาหารลดน้ําหนักท่ีไดผลดีเยี่ยม ผักบุงก็เปนหนึ่งในนั้น

เชนกัน ดวยปริมาณไฟเบอรท่ีสูง และปริมาณแคลอรีท่ีตํ่า ทําใหทานเขาไปแลวทําใหอิ่มงายอิ่มนานข้ึน ชวยลดอาการหิว

บอยระหวางวันได  

7. ลดคอเลสเตอรอล ไมเพียงแคชวยลดน้ําหนักเทานั้น แตผักบุงยังมีสวนสําคัญในการชวยลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอ

ไรดในรางกาย ได ซึ่งสงผลดีตอระบบหลอดเลือดและหัวใจอีกดวย  

8. ปองกันโรคหัวใจ ในผักบุงมีสารตานอนุมูลอิสระอยาง วิตามินเอ วิตามินซี และสารเบตา-แคโรทีนอยู ซึ่งยังชวยปองกัน

ไมใหคอเลสเตอรอลรวมตัวกับออกซิเจน ไปเกาะอยูตามหลอดเลือด ทําใหเกิดการอุดตันของเสนเลือด จนเกิดหัวใจวาย 

หรือโรคหลอดเลือดในท่ีสุด นอกจากนี้โฟเลตในผักบุงก็ยังชวยทําใหโฮโมซีสเตอีน (homocysteine) กรดอะมิโนท่ีเปน

ตนเหตุของโรคหัวใจลดลงได ลดความเส่ียงโรคหัวใจและหลอดเลือด ขณะท่ีแมกนีเซียมในผักบุงเองก็ยังลดความดันโลหิต

ได ถือเปนการปองกันการเกิดโรคหัวใจไดอีกทางหนึ่ง  

9. ตานมะเร็ง ผักบุงเปนแหลงท่ีอุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระมากถึง 13 ชนิด จึงทําใหเปนผักอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถชวย

ปองกันการเกิดโรคมะเร็งได โดยเฉพาะโรคมะเร็งลําไสใหญและลําไสตรง มะเร็งชองทอง รวมท้ังมะเร็งผิวหนัง และมะเร็ง

เตานม เพราะสารตานอนุมูลอิสระจะเขาไปปองกันไมใหเซลลในรางกายถูกทําลายนั่นเอง   www.ครูบานนอก.คอม 



รายการเสียงตามสาย ประจาํสัปดาหที ่๑๖ 
สาระนารูประจาํวันพุธ  ที่ ๗ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  "พลู" สมุนไพรไทย ชวยกระตุนการไหลเวียนของโลหิต 

ขอมูลจากงานศูนยบริการ วิชาการและฝกอบรมฝายวิจัยและบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญระบุวาพลูเปนไมเล้ือย มีขอและปลองชัดเจน ท่ีขอมีรากส้ัน ๆ ออกรอบขอ 
ใบเด่ียวติดกับลําตนแบบสลับลักษณะของใบคลายใบโพธิ์ ปลายใบแหลม ผิวใบมัน ดอกออกรวมกันเปนชอแนน ปลูกโดยใช
ลําตนปกชํา ข้ึนงาย คนแกใชทาปูนแดง รับประทานกับหมากซึ่งสวนใหญจะเปนพลูท่ีมีใบสีเขียวเขมมากกวาพันธุท่ี มีใบ         
สีออกเหลืองทอง นอกจากนี้ยังนํามาใชในพิธีมงคลเปนเครื่องเซนไหว การทําเครื่องบายศรีสูขวัญ พลูมีคุณคาทาง
โภชนาการ ประกอบดวยน้ํามันหอมระเหย ไดแก สารท่ีเรียกวา ชาวิคอล ยูจีนอลเบตาซิโตสเตอรอล และซินีออล เปนตน 
พลูเปนสมุนไพรแกลมพิษ รักษาอาการคัน ในใบพลูมีสารยูจีนอลและชาวิคอล มีฤทธิ์เปนยาชาและชวยกระตุนการ
ไหลเวียนของโลหิต และยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรคหลายชนิด จึงมีประโยชนในการระงับอาการคันและเจ็บปวด
เนื่องจากแมลงกัดตอย ชวยฆาและยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของวัณโรค และเช้ือหนอง และมี
ฤทธิ์ตานเช้ือราท่ีเปนสาเหตุของโรคผิวหนังและกลาก และพบวาน้ํามันพลูสามารถฆาพยาธิไสเดือนได สารเบตาสเตอรอล 
มีฤทธิ์แกแพ แกอักเสบ นอกจากนี้ พลูยังมีสรรพคุณใชแกการอักเสบของเยื่อจมูกและคอ แกกลาก แกฮองกงฟุต แกคัน  
แกลมพิษ ลนไฟนาบทองเด็ก แกปวดทองและแกลูกอัณฑะยาน เปนตน.  
www.ครูบานนอก.คอม 

รายการเสียงตามสาย ประจาํสัปดาหที ่๑๖ 
สาระนารูประจาํวันพฤหัสบดี  ที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง  จุฬาฯวิจัยสารสกัดดอกสะเดา มีฤทธิ์ปองกันมะเร็งลําไสใหญ 

อาจารย นายสัตวแพทย ดร.เกษม รัตนภิญโญพิทักษ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปดเผยวา ไดรวมกับทีมวิจัยจากกลุมงานวิจัยฯ สถาบันมะเร็งแหงชาติ ไดรวมศึกษาวิจัยคุณสมบัติของสาร

สกัดดอกสะเดา ซึ่งเปนผักพื้นบานของไทยในการยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญ โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยผลงานวิจัยดังกลาวเปนการศึกษาคุณสมบัติการ

ยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งลํา ไสใหญ ของสารสกัดดอกสะเดา ท้ังในระดับเซลลมะเร็งลําไสใหญเพาะเล้ียง และหนูทดลองท่ี

กระตุนใหเกิดมะเร็งลําไสใหญ ผลการศึกษาพบวาสารสกัดจากดอกสะเดา มีคุณสมบัติเปนสารปองกันการเกิดมะเร็งลําไส

ได โดยยับยั้งการเกิดการอักเสบ การเกิดความเครียดออกซิเดช่ัน และกระตุนใหเกิดการตายของเซลลมะเร็งลําไสใหญ ซึ่ง

สามารถพัฒนาสารสกัดจากดอกสะเดาเพื่อมาใชเปนสารปองกันหรือรักษาโรค มะเร็งลําไสใหญไดในอนาคต สําหรับ

ผลงานวิจัยดังกลาวไดรับรางวัล JALAS International Award 2014 ในฐานะงานวิจัยดีเดน เกี่ยวกับสัตวทดลอง และได

นําเสนอในงานประชุมวิชาการประจําป ของสมาคมวิทยาศาสตรสัตวทดลองแหงประเทศญี่ปุน  ท่ีประเทศญี่ปุนดวย อนึ่ง 

โรคมะเร็งลําไสใหญ เปนสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทย ใน 5 อันดับแรก แมวาปจจุบันยารักษาโรคมะเร็ง จะมีการ

พัฒนาไปมาก แตผูปวยมะเร็งระยะสุดทายมักไมสามารถรักษาใหหายได การรักษาเปนเพียงการยืดระยะเวลาการเสียชีวิต

เทานั้น ดังนั้น การปองกันไมใหเกิดโรคมะเร็งลําไสใหญจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 

www.ครูบานนอก.คอม 

 



 รายการเสียงตามสาย ประจาํสัปดาหที ่๑๖ 
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เร่ือง  "ผักชี" ผักพิฆาตอธรรม 

อาจเปนเพราะตําแหนงแหงหนของ "ผักชี" ในอาหารแตละเมนู สวนใหญจะใชโรยประดับหนา ทําใหอาหารบานๆ ดูดีมี

รสนิยมข้ึนมาทันที ผักชีจึงถูกนําใชความหมายในเชิงลบ ในความเปนจริง ผักชี มีคุณความดีอีกมากมาย เชน ใชท้ังตนพรอม

ราก  ตมน้ําใชอาบเพื่อเรงใหผ่ืนหัดออกมากข้ึน จะหายเร็วข้ึน พูดถึงความอรอย ตองขาหม ูส่ิงซึ่งขาดไมไดเลยในการตมขา

หมูตองมีรากผักชี ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกําหนดอาหารวิชาชีพและนักเภสัชวิทยา ศูนยสงเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ 

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร พูดถึงคุณคาของผักชีในเชิงสมุนไพรวา นอกจากผักชีจะอุดมไปดวยวิตามินซี วิตามินเค และ

โปรตีนแลว ยังมีสรรพคุณในการบํารุงสุขภาพ สามารถลดคอเลสเตอรอลท่ีไมมีประโยชนตอรางกาย (LDL) และสงเสริมการ

ผลิตคอเลสเตอรอลท่ีดีตอรางกาย (HDL) ในเสนเลือด สงเสริมระบบการยอยอาหาร ท่ีนาท่ึงกวานั้นคือ ผักชีใหฤทธิ์สําคัญ

ในการขับโลหะหนักโดยเฉพาะปรอทออกจากเนื้อเยื่อตางๆ จึงถือวาผักชีเปนผักแหลงชวยขับสารพิษพวกปรอท  

www.ครูบานนอก.คอม 

 

 

 

 

 

 


