สาระน่ารู้ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา เป็นอีกหนึ่งวันที่สาคัญทางพระพุทธศาสนา ทาให้ชาวไทยมีโอกาสได้เข้าวัดทาบุญ
ซึ่งยังเป็นวันหยุดของทางราชการและเอกชน ทั่วทั้งปะเทศไทยอีกด้วย เป็นการระลึกถึงคาสอนสิ่งดีๆของ
พระพุทธเจ้า บาเพ็ญแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และ ทาให้จิตใจผ่องใส และปฏิบัติตามหลักคาสอนของ
พระพุทธเจ้า รวมถึงการไม่เป็นผู้เบียดเบียนหรือทาร้ายผู้คนอื่น พร้อมทั้งอาจปฏิบัติรักษาศีล และตั้งตนไม่
อยู่ในความประมาท
ความหมายของ วันวิสาขบูชา
การบูชาในวันเพ็ญเดือนหก(๖) คือความหมายของวันวิสาขบูชา ที่ย่อมาจากคาว่า "วิสาขปุรณมีบูชา"
แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" ซึ่งเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก
(๖) ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งวันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญ ทางพระพุทธศาสนาสาหรับชาวพุทธทั่ว
โลก และเป็นวันสาคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพราะเป็นวัน
คล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือวันประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพานของพระพุทธโคดม โดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิด ในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (แต่ต่างปีกัน) ชาว
พุทธจึงถือว่า เป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วันวิสาขบูชา"
วันวิสาขบูชาของต่าวประเทศ
วันวิสาขบูชาเป็นวันสาคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ถูกกาหนดให้เป็นวันหยุดราชการในหลายประเทศ
เช่น อินเดีย , ศรีลังกา,สิงคโปร์, ไทย, พม่า , บังคลาเทศ,ฯลฯ ปัจจุบันเริ่มมีการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และ
ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ มีการจัดงานเฉลิมฉลองตามวัดพุทธต่าง ๆ งานวันวิสาขบูชา
ในศรีลังกานั้นจัดติดต่อกันถึง 7 วัน 7 คืน ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ มีการปล่อยนักโทษให้ได้รับอิสรภาพถวาย
เป็ น พุ ท ธบู ช า ตามบ้ านเรื อ นจะมี ก ารตั้งโรงทาน และประดั บ ประดาธงทิ ว และโคมไฟต่ าง ๆ ที่ เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะของศรีลังกา โดยจะทาเป็นรูปเรื่องราวในพุทธประวัติต่าง ๆ
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สาระน่ารู้ วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง 7 ข้อห้าม-ข้อควรทายามฝนตก ลดเสี่ยง "ฟ้าผ่า"
นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวแนะนาว่า ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง
เช่น ทุ่งนา สนามฟุตบอล สระว่ายน้า สนามกอล์ฟ หากเลี่ยงไม่ได้ต้องไม่อยู่ใกล้ที่สูง เช่น ต้นไม้สูง เสา
โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า ห้ามกางร่มที่มีปลายโลหะยอดแหลม และอย่าถือวัตถุที่ชูสูงขึ้นไปจากตัว เช่น เบ็ดตก
ปลา ไม้กอล์ฟ เป็นต้น
ข้อห้าม-ข้อควรทายามฝนตก เพื่อลดความเสี่ยงของฟ้าผ่า
1. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากมีวัสดุจาพวกโลหะเป็นส่วนประกอบ ทาให้เกิดการเหนี่ยวนาคลื่นไฟฟ้า
มีผลให้แบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและระเบิดได้
2. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
3. ถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกจากร่างกาย
4. ถ้าหากหลบอยู่ในรถยนต์ ให้จอดรถห่างจากต้นไม้ใหญ่ ตึกสูง เสาไฟฟ้าหรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ดับ
เครื่องยนต์ ปิดกระจก อย่าสัมผัสกับส่วนใดส่วนหนึ่งของรถที่ เป็นโครงโลหะ และควรนั่งกอดอกหรื อ
วางมือบนตัก
5. เมื่ออยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างทุกบาน และอยู่ห่างจากผนังอาคาร ประตูและหน้าต่าง
6. ห้ามใช้โทรศัพท์บ้านหรือเล่นอินเทอร์เน็ต
7. ถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมด และดึงเสาอากาศของโทรทัศน์ออก เพื่อป้องกันการเกิ ด
ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัยหากเกิดฟ้าผ่าลงมาที่บ้าน
หากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่า ให้สังเกตบริเวณที่เกิดเหตุว่า ยังมีความเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าหรือไม่ ถ้ามี
ให้เคลื่อนย้ายผู้ถูกฟ้าผ่าไปยังตาแหน่งที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันตัวจากการถูกฟ้าผ่า โดยสามารถแตะต้องตัว
ผู้ถูกฟ้าผ่าได้ทันที เนื่องจากคนที่ถูกฟ้าผ่าจะไม่มีกระแสไฟฟ้าหลงเหลืออยู่ในตัว ซึ่งต่างจากผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด
หรือไฟฟ้าซ็อต รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วนช่วยชีวิต 1669
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สาระน่ารู้ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง อย่ากิน! “ไซบูทรามีน” ในอาหารเสริมลดน้าหนัก เสี่ยงเสียชีวิต!

เคยได้ยินคาเตือนมามากมายว่าอาหารเสริมที่ช่วยลดน้าหนักส่วนใหญ่ แฝงอันตรายที่ทาให้ทาน
แล้ว นอกจากจะไม่ได้ผลจริง ยังทาร้ายร่างกายในหลายๆ ส่วน ทั้งอาการโยโย่ที่ทาให้อ้วนมากกว่าเดิม ทั้ง
อาการใจสั่น หน้ามืด โทรม สมองเบลอ ไปจนถึงช็อคจนต้องเข้าโรงพยาบาล หรือถ้าเข้าโรงพยาบาลไม่ทัน
ก็อาจกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
ไซบูทรามีน คืออะไร?
เป็นสารเคมีอินทรีย์ ลักษณะเป็นผงแป้งสีขาว คล้ายเกลือหรือน้าตาล ไม่มีกลิ่ น มีคุณสมบัติออกฤทธิ์ต่อ
ระบบประสาทส่วนกลาง ลดการทาลายสารสื่อประสาทอย่าง ซิโรโทนิน , นอร์อีพิเนฟริน และโดปามีน
ทาห้สารเหล่านี้ทางานนานขึ้น จึงส่งผลทาให้มีความรู้สึกไม่หิวหรืออิ่มเร็วขึ้น
ทาไมในอาหารเสริมลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์ลดนาหนัก ถึงใส่ไซบูทรามีน?
ยาไซบูทรามีน ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในปี 2540 ว่าช่วยลดน้าหนัก
และลดปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ แต่จัดเป็นยาที่ได้รับการควมคุมดูแลเป็นพิเศษ และแพทย์ต้อง
เป็นผู้พิจารณาการใช้ยา เพื่อรักษาโรคอ้วน ในผู้ป่วยรายที่จาเป็นต้องใช้จริงๆ เท่านั้น
ไซบูทรามีน อันตรายอย่างไร?
การศึกษาไซบูทรามีนภายหลัง พบว่า ไซบูทรามีน ทาให้เกิดภาวะไตวาย ผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร มีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดตีบตัน และอาจทาให้ถึงกับเสียชีวิตได้
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สาระน่ารู้ วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง สารมลพิษ
หมายถึงสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน ในน้า และในอากาศ มีปริมาณมากกว่าปกติ ทาให้เกิดผลกระทบต่อ
การดารงชีพของมนุษย์ พืชและสัตว์ ถ้าแยกประเภทสารมลพิษออกตามสถานะจะมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ
1. สารมลพิ ษ ที่ อ ยู่ ใ นสถานะก๊ า ซ เช่ น ก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ของธาตุ
กามะถัน ไนโตรเจน และคลอรีน เป็นต้น
2. สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของเหลว เช่น ละอองน้ากรดต่าง ๆ ของธาตุกามะถัน ไนโตรเจนที่ละลาย
อยู่ ใ นน้ าฝน หรื อ ละลายอยู่ ใ นน้ าใต้ดิน หรื อ อยู่ ใ นน้ าเสี ย จากน้ าทิ้ งตามบ้ านเรื อ น และจากโรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อไหลลงสู่แม่น้าลาคลองก็จะทาให้น้าเสีย ทาให้พืชและสัตว์น้าบางชนิดตายและ
สูญพันธุ์
3. สารมลพิ ษที่ อ ยู่ ในสถานะของแข็ง เช่น เขม่ า ควั น สารสั งเคราะห์ บ างอย่างที่ ใช้ แล้ ว สลายตัว
ยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม และไฟเบอร์ เป็นต้น ทาให้มีขยะปะปนอยู่ในน้าและในดินอยู่ทั่วไป
สภาวะที่เป็นพิษและที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์
1. อากาศที่หายใจไม่บริสุทธิ์ มีเขม่า ควัน ปะปนมา ตลอดจนมีกลิ่นเหม็น และมีก๊าซที่ เป็นอันตราย
ต่อระบบหายใจของมนุษย์
2. น้าท่วมไร่นา บ้านเรือน ถนน เสียหายโดยฉับพลัน
3. น้าแข็งที่ขั้วโลกละลายมากขึ้น ทาให้น้าทะเลมีระดับสูง และไหลเข้ามาปนกับน้าจืดใน แม่น้าลาคลอง
มากขึ้น ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อบ้านเรือนและพืชที่ปลูกไว้ริมน้า
4. ฝนเป็นกรด ทาลายพืชพันธุ์ธัญญาหาร ทาลายดิน ทาให้ปลูกพืชไม่งอกงาม
5. โลกจะร้อนขึ้น
6. ฤดูกาลจะแปรปรวน
7. ชั้นโอโซนถูกทาลาย และไม่ช่วยกรองรังสีอันตราย ทาให้ตาเป็นต้อ และผิวหนังเป็น มะเร็ง
การเกิดมลพิษในสิ่งแวดล้อม
1. มลพิ ษ ที่ เ ป็ น ก๊ า ซ ของเหลว และของแข็ ง จะเกิ ด ขึ้ น จากธรรมชาติ จากการเผาไหม้ ของ
เชื้อเพลิง จากการตัดไม้ทาลายป่า และจากการปนเปื้อนแทรกซึมของสารสั งเคราะห์บางชนิดที่มนุษย์เรา
ผลิตใช้กันมากขึ้น
2. มลพิ ษ ที่ เ ป็ น พลั ง งาน เช่ น พลั ง งานความร้ อ นที่ ท าให้ โ ลกมี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น เนื่ อ งมาจาก
การตัดไม้ทาลายป่า การทาลายโอโซนในบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ การสร้างยานพาหนะที่มีการเผาไหม้
สูง หรือมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ส่วนมลพิษที่เป็นพลังงานชนิดอื่น เช่น แสง เสียง และ
แม่เหล็กไฟฟ้านั้น ก็เกิดจากการที่มนุษย์ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไปทาลาย
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