
สาระน่ารู้   วันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  

เรื่อง  สาธารณสุขเตือน กินเห็ดช่วงนี้ อาจมี ‘เห็ดพิษ’ ปะปน ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 1 ราย 

วันท่ี 17 พ.ค. ท่ีผ่านมาผู้ส่ือข่าวรายงานว่า นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เตือนประชาชน
ชนรับประทานเห็ดอาจตายได้ ขอให้ก่อนน ามาปรุงเป็นอาหารได้ตรวจดูให้แน่ชัดว่ามีเห็ดพิษเจือปนอยู่ด้วยหรือไม่ 

นายวิวรรธน์ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกในทุกพื้นท่ีของ จ.เลย และอากาศก็ร้อนอบอ้าว ท าให้มีเห็ดออกมาก 
แม่ค้าก็น ามาวางขายตามแหล่งต่างๆ ประชาชนชอบซื้อมารับประทาน บางครั้งขาดความระมัดระวัง ไม่ทันสังเกตว่ามี
เห็ดพิษปะปนเข้ามาด้วย เมื่อน าไปปรุงเป็นอาหาร ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ จากรายงานระบาด
วิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ต้ังแต่วันท่ี 1 ม.ค. – 15 พ.ค. 2561 พบผู้ท่ีรับประทานเห็ดแล้วป่วย จ านวน 13 
คน อยู่ท่ี อ.ภูกระดึง จากการสอบถามประวัติ พบว่า มาจากเห็ดนึ่ง ซึ่งได้จากการเก็บจากสวนปลูกมะเขือ ท่ีเจ้าของ
สวนเอาชานอ้อยไปใส่เป็นปุ๋ยแล้วไถกลบ บริเวณใกล้ๆ หมู่บ้าน ซึ่งเห็ดดังกล่าวไม่มีใครเคยรับประทานมาก่อน 
เห็ดพิษสังเกตง่ายๆ ดอกเห็ดจะมีรูปร่างสวยงามแตกต่างกัน แล้วแต่ชนิดของเช้ือมักจะมีสีสันท่ีฉูดฉาด เช่น สีส้ม                 
สีเหลือง สีเทา สีขาว เมื่อบริโภคเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการขึ้นทันทีหลังจากรับประทาน หรืออาจใช้เวลาหลายช่ัวโมง 
หรือเป็นวัน บางชนิดพิษของเห็ดออกฤทธิ์ช้าได้ถึง 15 วัน ความรุนแรงของอาการแล้วแต่ชนิดของเห็ดพิษ และปริมาณ
ท่ีรับประทานเข้าไป มีอาการเริ่มแรกคือ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลว บางรายอาจมึนงง เจ็บหน้าอก หน้าแดง 
ง่วงซึม ปากชา น้ าลายไหล ใจส่ันเป็นตะคริว อ่อนเพลีย ถ้าพบอาการดังกล่าวให้รีบไปรักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุข
ทันที 

สาธารณะสุข จังหวัดเลย เปิดเผย ว่า เมื่อต้นเดือนท่ีผ่านมา มีประชาชนใน อ.ภูหลวง เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จากการกิน
เห็ดพิษ และมีผู้ป่วยจากการกินเห็ดพิษแล้ว 13 คน ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดเลย 

ท่ีมา เว็บไซต์ข่าวสด 
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 สาระน่ารู้   วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง  รู้หรือไม่ … ประเทศที่มีนางงามจักรวาลมากที่สุดในโลก คือประเทศใด? 

หากเอ่ยถึงเวทีการประกวดอันทรงเกียรติที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้หญิงหลาย ๆ คนจากทั่วโลก คง
ต้องนึกถึงเวทีการประกวดนางงามจักรวาล หรือมิสยูนิเวิร์ส ที่เรียกว่าเป็นความใฝ่ฝันของผู้หญิงหลาย ๆ 
คนเลยทีเดียวที่อยากจะไปยืนอยู่ ณ จุดนั้น โดยเวทีประกวดนางงามจักรวาลนี้ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ. 
1952 ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการจัดการประกวดขึ้นครั้งแรกโดย บริษัท แปซิฟิกมิลส์ ซึ่งเป็นบริษัท
เส้ือผ้าจากแคลิฟอร์เนีย และได้มีการประกวดเวทีนางงามจักรวาลตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจวบจนปัจจุบันนี้ 
ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการประกวดนางงามจักรวาลขึ้น เรียกว่ามีสาวงามมากหน้าหลายตา 
รวมทั้งหลากสัญชาติ และหลายเชื้อชาติ ที่ได้ขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีประกวดอันทรงเกียรตินี้ โดยประเทศไทย
เองก็ได้มีนางงามจักรวาลถึง 2 คนด้วยกัน คือ คุณปุ๊ก-อาภัสรา หงสกุล และคุณปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญ
กนก ที่ได้สร้างชื่อเสียงมาสู่คนไทยทั้งประเทศ และยังได้สร้างความหวังให้แก่สาวงามจากประเทศไทยอีก
มากมายเลยทีเดียวที่อยากเจริญรอยตาม เพื่อคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาครอบครอง และสร้างชื่อเสียง
ให้แก่ประเทศไทย 
ส่วนประ เทศ ท่ี ไ ด้ ช่ือว่ า เป็นประเทศ ท่ีมีนางงามจักรวาลมาก ท่ีสุดในโลกก็คื อ  ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา นั่นเอง โดยมีสาวงามทั้งหมด 7 คน ซึ่งเรียกว่าเฉือนชนะสาวงามจากประเทศเวเนซุเอลาไป
เพียง 2 คนเท่านั้น โดยแต่ละสาวงามกว่าจะฝ่าด่านมาจนถึงเวทีนี้ได้ต้องใช้ทั้งรูปร่างหน้าตา รวมทั้ง
ความสามารถ สติปัญญาและไหวพริบอย่างยิ่งในการแข่งขันและการตอบค าถาม ซึ่งแต่ละคนที่ได้เป็น
นางงามจักรวาลนี้เรียกว่าไม่ธรรมดาจริง ๆ 
ที่มา  เว็บไซต์เกร็ดความรู้.net 

สาระน่ารู้   วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง  ตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลก ช่ือตึกอะไร อยู่ท่ีไหน  

ส าหรับตึกระฟ้าท่ีสูงใหญ่ตระหง่านตระการตานั้นเรียกว่ามีมากมายจากหลากหลายประเทศท่ัวโลกเลยทีเดียว โดยตึกท่ี
ได้ช่ือว่าเป็นตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกนั้นก็คือ ตึกเบิร์จคาลิฟา ( Burj Khalifa Building) แห่งนครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์นั่นเอง ด้วยความสูงถึง 828 เมตร ท่ีมีจ านวนช้ันมากถึง 163 ช้ันเลยทีเดียว ซึ่งเรียกว่าเป็นตึกระฟ้าท่ีมีความ
สูงอย่างยิ่ง โดยตึกท่ีสูงท่ีสุดในโลกอย่างตึกบูร์จคาลิฟานี้ มีสถาปนิกผู้ออกแบบจากชิคาโกอย่าง เอเดรียน สมิธ  
ซึ่งเมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้นได้มีพิธีเปิดอาคารหรือตึกแห่งนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการ อีกท้ังได้มีการเปล่ียนช่ือ
ของตึกเป็นบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ ท้ังนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าผู้ครอบนครอาบูดาบีอย่างชีกห์เคาะลีฟะฮ์ บิน ซายิด อัลนะฮ์
ยาน รวมทั้งประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเอง 

นอกจากนี้ ตึกบูร์จคาลิฟาแห่งนี้ยังนับเป็นหนึ่งในโครงการก่อสร้างท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของนครดูไบ และมีสถานท่ี
ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมท่ีมีความหรูหราอลังการมากท่ีสุดในโลกอย่างบุรจญ์อัลอาหรับ หรือดูไบมารีนา, ดูไบ
มอลล์ ตลอดจนหมู่เกาะต้นปาล์ม เรียกว่าเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคัญและดึงดูดให้ผู้คนจากท่ัวโลกนิยมไป
ท่องเท่ียวท่ีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเอง อีกท้ังตึกแห่งนี้ยังได้กลายเป็นฉากส าคัญท่ีอยู่ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
อย่าง มิชช่ัน : อิมพอสซิเบิล ปฏิบัติการไร้เงา โดยเป็นฉากท่ีพระเอกของเรื่องอย่าง ทอม ครู๊ซ ต้องปฏิบัติภารกิจลับ นั่น
ก็ยิ่งท าให้ตึกแห่งนี้ได้เผยแพร่และรู้จักไปท่ัวโลกอีกด้วย 

ที่มา  เว็บไซต์เกร็ดความรู้.net 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/category/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
http://www.เกร็ดความรู้.net/category/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2/


สาระน่ารู้   วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง   ถ้ารักลูกของเรา จงอย่าท าร้ายลูกคนอื่น’ เรื่องเล่าจากพระพยอม 

เ รื่ อ งนี้ เ ล่ า โดย ท่ านพระอาจารย์พยอม ค่ ะ………..เ ศรษ ฐีคนหนึ่ ง อยู่ ก รุ ง เ ทพฯ  เป็นนั กสะสมซาก สั ตว์ 

เขาสัตว์ งาช้าง หนังเสือเต็มบ้านไปหมด ทุกเสาร์ อาทิตย์ก็ออกไปล่าสัตว์ เมียมีลูกอ่อนอายุประมาณ 3 เดือนวันหนึ่ง

ขณะออกล่าสัตว์เห็นลูกลิงตัวหนึ่งสวยน่ารักขนสีขาวแปลกมากอยากได้มาเล้ียงท่ีกรุงเทพ ฯ ก็ปรึกษากับพรานป่าคนน า

ทางว่าท าอย่างไรจึงจะได้ลูกลิงมาเล้ียง พรานป่าบอกว่า โดยสัญชาตญาณลิงจะรักลูกมากรักสุดชีวิต ตราบใดท่ีแม่ลิงยัง

ไม่ตายไม่มีใครสามารถเอาลูกมันออกจากอกได้มันสู้สุดชีวิตสุดท้ายเศรษฐีตัดสินใจยิงแม่ลิงตายแล้วเอาลูกลิงสีขาวมา

เล้ียงท่ีกรุงเทพฯ เมื่อยิงแม่ลิงตายก็เอาเนื้อไปแกงให้ลูกน้องถลกหนังเก็บหนังไว้ประดับบ้าน  พอกลับถึงกรุงเทพฯ 

ก็เอาลูกลิงเล้ียงไว้ในบ้านหยอกล้อวิ่งเล่นกับลูกลิงเป็นท่ีสนุกสนานส่วนหนั งลิงตัวแม่มันยังสดอยู่มีกล่ินเหม็น 

ก็เอาไปตากแดดท่ีลานจอดรถหน้าบ้านเช้าวันหนึ่งขณะเมียเศรษฐีก าลังให้นมลูกกินในห้องรับแขกหน้าบ้าน  

เมียร้องไห้โฮดังล่ันบ้านเศรษฐีตกใจวิ่งลงมาจากช้ันบนโผเข้าไปกอดเมียและลูกไว้ใบหน้าตกใจสุดขีดพยายามถามเมียว่า

เกิดอะไรขึ้นเมียไม่ยอมตอบเอาแต่ส่ายหน้าแล้วก็ร้องไห้หันไปมองหน้าลูกก าลังหลับตาพริ้มอย่างมีความสุข.นั่งปลอบ

เมียอยู่สักครู่พอเริ่มต้ังสติได้ถามเมียว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจเรื่องอะไรร้องไห้เรื่องอะไรเมียไม่ยอมพูดแต่ช้ีมือไปท่ีลานจอด

รถหน้าบ้านเศรษฐีมองตามไปเห็นภาพถึงกับผงะตกใจน้ าตาไหลไม่รู้ว่าลูกลิงท่ีเอามาเล้ียงไว้หลุดออกไปนอกบ้านต้ังแต่

เมื่อไหร่มันออกไปดูดนมแม่ท่ีเป็นหนังแห้งตากไว้ที่โรงรถดูดเสร็จมันก็ก้มลงกอดแม่น้ าตาไหล 

เศรษฐีและเมียทนดูไม่ได้ร้องไห้โฮคุยกันว่าถ้ามีคนท ากับครอบครัวเราอย่างนี้บ้างเราจะรู้สึกอย่างไรจะเศร้าโศกเสียใจ

ทุกข์ทรมานใจขนาดไหน?ต้ังแต่วันนั้นเป็นต้นมาเศรษฐีส่ังให้เอาซากสัตว์ท่ีสะสมท้ังหมดไปเผาเอาลูกลิงไปปล่อยในป่า

เลิกออกล่าสัตว์เข้าวัดท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่ลิงและขออโหสิกรรมทุกครั้งท่ีท าบุญจะขอพรทุกครั้งว่าขออย่าให้มีใคร

มาท ากับครอบครัวเราเหมือนกับท่ีเราได้ท ากับครอบครัวลิงตัวนั้นเลย 

จึงขอฝากไว้ว่าถ้ารักลูกของเราจงอย่าท าร้ายลูกคนอื่นถ้าอยากให้ครอบครัวของเรามีความสุขจงอย่าท าร้าย

ครอบครัวคนอื่น 

ที่มา  www.google.com 

 
 
 
 
 
 
 
 



สาระน่ารู้   วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  

เรื่อง เกร็ดความรู้ อันตราย จากการไม่รับประทานอาหารเช้า 

การไม่รับประทานอาหารเช้า เป็นเหตุพื้นฐานท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วยที่เรามองข้ามไป คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่ีปฏิบัติ
อยู่เป็นประจ า ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลย แต่ทราบไหมว่า อาหารมื้อเช้า เป็นอาหารมื้อท่ีส าคัญท่ีสุด เพราะร่างการต้องการ
สารอาหารในช่วงเวลา 07.00 - 09.00 น. เนื่อง จากช่วงเวลานี้สมองของคนเราต้องการเลือดและออกซิเจน เป็นอาหาร
บ ารุง ถ้าไม่รับประทานอาหารเช้า ก็จะไม่มีเลือดมารับออกซิเจนส่งขึ้นไปเล้ียงสมอง 

ถ้าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหรือส่งไปได้น้อยแลว้ล่ะก็ จะเร่ิมมีอาการดังต่อไปนี้ 
o ผม ร่วง หน้าแก่เร็ว คออักเสบง่าย นอนไม่ค่อยหลับ นอนไม่เต็มอิ่ม ต่ืนกลางดึกบ่อย ๆ ฝันบ่อย ปวดไหล่ ปวดหลัง 

ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหู ปวดกระบอกตา ปวดข้อเท้า 
o กระดูกสะโพกจะเคล่ือนได้ง่าย เหงือกบวม เจ็บคอ เจ็บล้ิน เป็นไซนัส หรือ วิตกกังวล 
o โดยอาการเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นทีละอย่าง หรือหลายอย่างพร้อมกันกไ็ด้ จนเป็นสาเหตุไปสู่อาการสมองเส่ือมต่อไปใน

อนาคต 

อย่าลืมรับประทานอาหารเป็นประจ าอยู่เสมอนะครับ 

ท่ีมา www.dek-d.com 


