
สาระน่ารู้   วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไม้ขีดไฟ 

 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับไม้ขีดไฟ ท่ีเราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ซึ่งมีการพัฒนามาจากไม้ขีดไฟท่ีผลิตโดยเภสัชกร ชาว

อังกฤษ ท่ีมีช่ือว่า จอห์น วอลเคอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1827 แต่ตอนนั้น เป็นไม้ขีดไฟ เราสามารถน าไปขีดกับอะไรก็ได้ จึงไม่มี
ความท่ีแน่นอน ว่าจะติดไฟหรือไม่กันแน่ และต่อมาอีก 3 ปี ได้มีชาวฝรั่งเศส ท่ีมีช่ือว่า ชาร์ลส์ ซุริอา ท่ีใช้ฟอสฟอรัส
ขาว น ามาผสมในหัวไม้ขีดไฟ เพื่อท่ีจะเป็นตัวช่วยให้ไม้ขีดไฟนั้น สามารถติดไฟง่าย จึงได้เรียกไม้ขีดชนิดนี้ว่า ลูซิเฟอร์ 
นั้นเอง เพราะว่าไม้ขีดไฟลูซิเฟอร์ ท่ีสามารถใช้งานได้ดีมาก แต่มันก็มีข้อเสียอยู่ เกร็ดความรู้ท่ัวไป อีกเรื่อง คือ
ฟอสฟอรัสขาว ซึ่งเมื่อติดไฟแล้ว จะปล่อยควันพิษออกมาปริมาณท่ีมาก จึงส่งผลเสีย ให้กับ ผู้ท่ีสูดควันนั้นเข้าไป และ
อาจมีอาการกระดูกขากรรไกรกร่อน และอาจถึงขั้นพิการได้ อีกด้วย เพราะฉะนั้นจึงมีผู้พยายามคิดค้น ไม้ขีดไฟ ท่ีไม่
เป็นอันตรายต่อร่างกายเรา และผู้ท าส าเร็จคือนายจอห์น ลันสตรอม ชาวสวีดิช ท่ีอยู่ในช่วงกลางศตวรรษ 1850 เขาได้
เปล่ียนการใส่ฟอสฟอรัสขาว เป็นฟอสฟอรัสแดงแทน ซึ่งไม่มีพิษลงไปแทนตัวนั้น รวมทั้งใส่ส่วนผสมอื่นๆ เข้าไว้ที่หัวไม้
ขีดไป เพื่อช่วยในการติดไฟท่ีดีขึ้นกว่าเดิมด้วย และในปัจจุบันนี้ ไม้ขีดไฟ ท่ีมีหัวไม้ขีด ท่ีจะผสมสารก ามะถันเข้าไปด้วย 
เพื่อช่วยให้เกิดเปลวไฟ ในขณะท่ีสารโพแทสเซียมคลอเรต และสารแอนต้ีโมนีซัลไฟด์ ท่ีจะเป็นตัว ท่ีให้ออกซิเจนแก่
เปลวไฟ ไฟท่ีติด ก็จะได้ไม่ดับวูบ ลงไปในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วยล่ะ 
ส่วนสีแดงท่ีได้น ามาเคลือบเอาไว้อยู่ท่ีหัวไม้ขีดไฟนี้ จะเป็นสารฟอสฟอรัสแดงซึ่งจะช่วยป้องกันการขูดขีด ท่ีไม้ขีดไฟ ติด
ไฟได้นั้น เพราะท่ีข้างกล่องไม้ขีดไฟ มีฟอสฟอรัสแดง ในการขีด ก็คือการท าให้ฟอสฟอรัสแดงระเหิดออกมา แล้วมารวม
กับออกซิเจน ท่ีจะเกิดจากหัวไม้ขีดไฟ ท่ีจะท าให้หัวไม้ขีดติดไฟ และสามารถลุกไหม้ก้านไม้ขีด ได้อย่างท่ีเราใช้กันอยู่
จนถึงทกวันนี้เอง 
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สาระน่ารู้   วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง นักปั่นมีเฮ! ผลวิจัยอังกฤษ ช้ี "การปั่นจักรยาน" ช่วยชะลอวัยได้ 

 
เสียงกร่ิงจักรยานนี้อาจเป็นสัญญาณของความอ่อนเยาว์ได้ เม่ือผลวิจัยชิ้นล่าสุด จากมหาวิทยาลัย                    

เบอร์มิงแฮม เผยบทความการแพทย์ Aging Cell ซ่ึงพบความพิเศษทางร่ายกายของผู้ที่รักการปั่นจักรยาน 

ทีมวิจัยได้ตรวจสอบสภาพร่างกายของผู้ท่ีปั่นจักรยานเพื่อการออกก าลังกาย 125 คน ท่ีมีอายุระหว่าง 55-79 ปี ให้นัก
ปั่นจักรยานชาย ปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร ในเวลา 6 ช่ัวโมงครึ่ง ส่วนผู้หญิงให้ป่ันจักรยาน 60 กิโลเมตร 
ในเวลา 5 ช่ัวโมงครึ่ง และมาเปรียบเทียบกับคนวัยผู้ใหญ่ อายุ 57-80 ปี และวัยหนุ่มสาว อายุต้ังแต่ 20-36 ปี ซึ่งท้ัง 2 
กลุ่มนี้ไม่ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

ปรากฏว่า ผู้ท่ีปั่นจักรยานเป็นประจ า จะรักษาสภาพกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงของร่ายกายไว้ได้มากกว่า รวมท้ังมี
ระดับไขมัน และคอเลสเตอรอลคงท่ีสม่ าเสมอ 

และพิเศษกว่านั้น คือ นักปั่นที่สูงอายุจะมีระบบภูมิคุ้มกันเหมือนคนหนุ่มสาวได้ ซ่ึงท าลายความเชื่อเดิมที่ว่า เม่ือ
เราแก่ตัวลง ร่างกายก็จะร่วงโรยตามวัย 

ศาสตราจารย์ เจเน็ต ลอร์ด ผู้อ านวยการสถาบันท่ีเช่ียวชาญด้านภาวะอักเสบ และการเส่ือมสภาวะของร่างกาย จาก
มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ช้ีว่า ผู้สูงอายุที่ปั่นจักรยานเป็นประจ า มีปริมาณ T-Cell หรือ เซลล์ภูมิคุ้มกันโรค ที่ผลิต
จากต่อมไทมัส เทียบเท่ากับคนหนุ่มสาว ท้ังท่ีต่อมไทมัสจะเริ่มหดตัวลงเมื่ออายุมากขึ้น และจะเริ่มต้ังแต่อายุ 20 ปีข้ึน
ไป 

มีการวิจัยมากมายท่ีชูคุณประโยชน์ของการปั่นจักรยาน หนึ่งในการออกก าลังกาย ท่ีถือเป็นยาวิเศษของมนุษย์
มายาวนาน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่ผู้คนมักจะนั่งอยู่กับท่ีเป็นส่วนใหญ่  

บทความการแพทย์ของมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเมื่อเดือนเมษายนปีก่อน พบว่า ผู้ท่ีปั่นจักรยานเป็นประจ าวัน จะลด
ความเส่ียงต่อการเสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละ 40 และลดความเส่ียงของโรคมะเร็งและโรคหัวใจได้ราวร้อยละ 45 

จากหลายบทความการแพทย์ ยังบอกด้วยว่า ผู้ท่ีปั่นจักรยานเป็นประจ าจะมี สุขภาพจิตท่ีดีกว่า เพราะผู้ท่ีเดินทางโดย
การปั่นจักรยานจะมีความสุขมากกว่า และลดความเส่ียงต่อภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ท่ีใช้การเดินทางรูปแบบอื่นๆ 

การปั่นจักรยาน ยังส่งผลดีต่อสังคมในวงกว้าง จากรายงานขององค์กรการกุศล  ประเมินว่า หากชาวอังกฤษหันมาเดิน
และปั่นจักรยานตามนโยบายของรัฐบาลได้ จะช่วยประหยัดงบประมาณรัฐได้ถึง 9,300 ล้านปอนด์ หรือราว 4 แสนล้าน
บาท และลดอัตราการเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศได้ถึง 13,000 คน ภายในระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า 
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สาระน่ารู้   วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง วัคซีนพิษสุนัขบ้า ฉีดอย่างไร? ฉีดกี่ครั้ง 

 
ในปัจจุบันยังไม่มียาใดที่ใช้รักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้ แต่เราป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน     

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเช้ือ Rabies virus โดยการฉีด
วัคซีนมีได้ 2 รูปแบบ คือ การฉีดก่อนการสัมผัสเช้ือให้กับผู้ท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการถูกสัตว์กัดหรือการสัมผัสเช้ือจากสัตว์
ท่ีเป็นโรค เช่น บุรุษไปรษณีย์ หรือสัตวแพทย์ และการฉีดวัคซีนหลังถูกสัตว์กัดหรือสัมผัสสัตว์ที่อาจมีเช้ือไวรัสพิษสุนัข
บ้าอยู่ในตัว   
ส าหรับการฉีดวัคซีนหลังการถูกสัตว์กัดหรือสัมผัสสัตว์ ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเส่ียงของการติดเช้ือ ถ้ามีความเส่ียงท่ีจะ
ได้รับเช้ือไวรัสพิษสุนัขบ้า ก็ต้องฉีดวัคซีน เช่น ถูกสัตว์เลียและน้ าลายสัตว์ถูกผิวหนังบริเวณท่ีมีแผลหรือรอยถลอก การ
ถูกสัตว์กัด  ถูกสัตว์ข่วนจนเป็นแผลและมีเลือดออก หรือได้รับสารคัดหล่ัง เช่น น้ าลายของสัตว์กระเด็นเข้าเยื่อบุตา 
ปาก จมูก หรือแผลตามผิวหนัง  
ส าหรับการพิจารณาว่าจะต้องฉีดวัคซีนกี่ครั้ง มีเกณฑ์การพิจารณาจากประวัติการได้รับวัคซีน  เช่น ไม่เคยฉีดวัคซีนมา
ก่อนเลย หรือเคยฉีดมาแล้วแต่น้อยกว่า 3 เข็ม เหล่านี้เป็นต้น  

 ส่วนวิธีการฉีดวัคซีนนั้น ฉีดได้  2 วิธี คือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าผิวหนัง ซึ่งท้ัง 2 วิธี จะมีข้อก าหนดของ
ความช านาญในการฉีดและปริมาณการฉีดในแต่ละครั้ง  เช่น  กรณีท่ีเลือกฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน จะต้องได้รับ
การฉีด 5  ครั้ง หรือ 3  ครั้ง  ขึ้นอยู่กับความเส่ียงต่อการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า และประวัติการฉีดวัคซีนในอดีตของผู้ป่วย 
แต่ถ้าเป็นการฉีดเข้าผิวหนังบริเวณต้นแขน จะต้องได้รับการฉีด 4  หรือ 5 ครั้ง  ซึ่งขึ้นอยู่กับการฉีดว่า ฉีดครั้งละกี่จุด  
อย่างไรก็ตาม  การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการฉีดวัคซีนก่อนสัมผัส เช้ือจะได้ผลดีกว่าการฉีดวัคซีนหลังสัมผัส
เช้ือ  และต้องฉีดตามวันและปริมาณท่ีก าหนด เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันเช้ือจากพิษสุนัขบ้า ซึ่งห ลังจากได้รับ
วัคซีนแล้ว  อาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นบ้าง  โดยอาการจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละราย เช่น บางรายมีอาการปวด 
แดง ร้อน คัน หรือ มีไข้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายเองเมื่อได้รับการรักษาด้วยยาตามอาการ 
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สาระน่ารู้   วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
เร่ือง ท าไมคนโบราณชอบ “เค้ียวหมากพลู”? มีประโยชน์หรือโทษอย่างไรบ้าง 

 
 คนรุ่นนี้อาจไม่เข้าใจว่าท าไมคนเฒ่าคนแก่ถึงชอบเค้ียวหมากกันจนฟันด าปิ๊ดปี๋ ยิ่งวันไหนท่ีคุณตาคุณยายไม่ได้

เค้ียวหมาก คงจะหงุดหงิดงุ่นง่านจนไม่เป็นอันท าอะไร จริงๆ แล้วการเค้ียวหมากเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งของ
คนไทย และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมัยก่อนมีความเช่ือว่า คนท่ีมีฟันด าสนิท คือคนสวย คนงาม 
ดังนั้นจึงไม่แปลกท่ีคนในสมัยก่อน ท้ังวัยหนุ่มสาว และวัยชรา พยายามท่ีจะมีฟันด าสนิทท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้จากการกิน
หมาก 
คนท่ีจะกินหมาก จะมี “เชี่ยนหมาก” เป็นของตัวเอง มีท้ังหมาก และอุปกรณ์อื่นๆ ได้แก่ เต้าใส่ปูน ตะบันหมาก ยา
เส้น กรรไกรหนีบหมาก ซองใส่พลู ขี้ผ้ึงเคลือบริมฝีปากไม่ให้ปากตึงเพราะยางหมาก และน้ าปูน และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ 
ของเจ้าของเช่ียนหมาก 
ในแต่ละค าของหมาก จะประกอบไปด้วย ปูนแดงจากเต้าปูน ใบพลู หมากช้ินบางๆ (หมากสด หรือหมากแห้ง) เมื่อม้วน
ใส่ปากแล้วเค้ียวจนจืดก็จะคายหมากท้ิง ส่วนยาเส้นจะปั้นเป็นก้อนเล็กๆ แล้วน ามาขัดฟันเพื่อเอายางของหมากพลูออก 
และสุดท้าย ขี้ผ้ึง ใช้ทาริมฝีปากเพื่อป้องกันริมฝีปากแห้งแตก 
เมื่อปี 2485 สมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ส่ังห้ามประชาชนเค้ียวหมาก และบ้วนหมากในท่ีสาธารณะ เพราะ
มองว่าการกินหมากท าให้ฟัน และปากแดงคล้ า ดูเลอะเทอะไม่น่ามองส าหรับชาวต่างชาติท่ีเริ่มเข้ามามีอิทธิพลใน
ประเทศไทย ดังนั้นวัฒนธรรมการทานหมากจึงค่อยๆ เลือนไปเรื่อยๆ คงเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ตามต่างจังหวัดบางคนท่ียัง
วนร าลึกถึงการกินหมากอยู่ 
อย่างไรก็ตาม หมากพลู มีประโยชน์  และโทษท่ีเราควรทราบ ดังนี้ 
  
ประโยชน์ของหมากพลู 

1. ใบพลูสด แก้ปวดฟัน ร ามะนาด แก้อาการมีกล่ินปาก ช่วยขับลมในล าไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ และท าให้รู้สึก
กระปรี้กระเปร่า 

2. ปูนแดง นิยมใช้เป็นกระสายยา แก้บิด และท้องเสีย 
3. หมาก และใบพลู มีสารอัลคาร์ลอยด์ท่ีเช่ือว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสดช่ืน เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ และเพิ่ม

อุณหภูมิของผิวหนังในร่างกาย 
โทษของหมากพลู 

1. ผู้ท่ีเค้ียวหมากพลูเป็นประจ า อาจมีอาการแสบร้อนในปากเมื่อทานอาหารรสเผ็ด 
2. อาจพบรอยฝ้าขาวบนเพดานปาก กระพุ้งแก้ม และริมฝีปาก รวมถึงมีแผลในปาก น้ าลายน้อยหรือมากเกินไป ซึ่งท้ังหมด

เป็นอาการของโรคพังผืด (ใต้เย่ือบุผิว) ของช่องปาก (submucous fibrosis) โดยโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ 
และหากมีอาการลุกลามมากๆ อาจท าให้ทานอาหารไม่ได้เลยทีเดียว 

3. ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่าการเค้ียวหมากอาจมีส่วนในการเพิ่มอัตราในการพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในช่อง
ปากในเอเชียตะวันออก และสัดส่วนของผู้ป่วยในวัยสูงอายุมากกว่าวัยอื่นๆ อีกด้วย 

  
ดังนั้น อาจเป็นการดีท่ีในสมัยนี้เราเลิกเค้ียวหมากพลูกันแล้ว อย่างไรก็ตามประโยชน์ของหมาก พลู และปูนแดงเมื่อ
แยกส่วนกันก็สามารถท ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นอกจากนี้หมากท้ังสด และแห้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้ให้กับ
คนประเทศได้ดีอีกด้วย ดังนั้นอย่าลืมแนะน าหมาก และพลูให้กับชนรุ่นหลังได้รู้จัก และได้ล้ิมลองกันด้วยนะคะ 
ท่ีมา www.sanook.guru.com 

http://www.sanook.com/health/tag/โรคมะเร็ง/

