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“โลก” มี “สองด้าน” เสมอ ถ้าเราเลือกที่จะ “มองโลก”  

ในแบบที ่“เรา” เลอืก

โลกแห่งความเป็นจริง
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ความสุขในศูนย์ราชการ

ส่งความสุขทุกต้นเดือน

ทีโ่รคอบุตัใิหม่ “โควิค-19” ปรากฏขึน้ จนถงึ นับตั้งแต่ต้นปี 2563
วนัน้ี สถานการณ์กย็งัไม่มแีนวโน้มว่าจะดขีึน้อย่างมนียัส�าคญั

มองโลกให้เห็น

อ่านต่อ 03

ไปให้รอด - ไปด้วยกัน
TOGETHER !!! 
MOVE ON 
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Editor's talk

Executive Visions
คุณผูอ่้านเชือ่หรอืไม่ว่า การบรหิารคนด้วยความใส่ใจ 

ในความสุข ความสบายใจ และเสียงหัวเราะของ
พนักงานเป็นเรื่องส�าคัญมาก และเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 
ในการจัดการงานให้ประสบความส�าเร็จได้

Zina Sutch และ Patrick Malone สองผูเ้ขยีนหนงัสอื
ชื่อว่า “Leading With Love And Laughter” บอกเล่า 
ความส�าคัญของการบริหารคนโดยใช้ความเห็นอกเห็นใจ
ความสุข ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะเป็นเข็มทิศ
น�าทาง และน�าเสนอแนวคดิที่ว่า ผูน้�าที่มคีวามเหน็อกเหน็ใจ
และอารมณ์ด ี จะท�าให้ลกูน้องรูส้กึเชื่อใจมากกว่า และหวัหน้า
แบบนี้เองที่ลกูน้องมกัจะยกให้เป็น Role Model ในการท�างาน

แต่ก่อนจะเป็นหวัหน้าแบบนี้ได้ ผู้น�าจ�าเป็นต้องยอมรบั
ในความไม่สมบูรณ์แบบของตวัเองก่อน เพราะถ้าคณุสามารถ
โอบกอดตัวตน มองเห็นความผิดพลาดของตัวเองและหา
หนทางแก้ไข คุณจะยอมรับในข้อเสียหรือความไม่สมบูรณ์
แบบของพนกังานหลาย ๆ คนได้ดขีึ้น รวมถงึสามารถส่งต่อ
พลงังานด ีๆ ไปให้กบัลูกน้องได้ด้วยเช่นกนั

อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารบางคนมักมองพนักงานเป็นแค่
ทรัพยากรบุคคล และคิดว่าต�าแหน่งหัวหน้าที่ได้มาเป็นแค่
หน้าที่ พวกเขาเลยบริหารคนโดยใช้การก�าหนดเป้าหมาย 
การก�าหนดเดดไลน์ และการวางกฎเกณฑ์เป็นหลกั แต่กลบั
ใช้ความเป็นมนษุย์น้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

เมื่อเป ็นแบบนี้ พนักงานเลยรู ้สึกอึดอัด กดดัน 
เคร่งเครียด ท�าให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ หมดไฟในการ
ท�างาน และอาจต้องลาป่วยอยูบ่่อย ๆ เพราะท�างานหนกัจน
เกนิไป หรอืหมดใจกบัการท�างาน ที่ส�าคญั จ�านวนคนลาออก
กอ็าจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

- คุณพูดคุยแบบมีความเข้าอกเข้าใจกับพนักงาน 
ครั้งสดุท้ายเมื่อไหร่

- คณุยิ้มหรอืหวัเราะบ่อยแค่ไหนในชั่วโมงการท�างาน
- รวมถึงลองขอให้พนักงานให้คะแนนว่าคุณมี 

ความเป็นกนัเอง และเข้าถงึง่ายระดบัไหน 
ทั้งนี้ ถ้าสถานการณ์โควิดดีขึ้นและได้กลับไปท�างาน

ที่ออฟฟิศเมื่อไหร่ ให้ลองฟังดูว่าพนักงานแต่ละคนพูดคุย
อะไรกัน และทิศทางเรื่องเหล่านั้นเป็นแง่บวกหรือแง่ลบ  
รวมถึงสังเกตดูว่าในแต่ละวันพนักงานรู ้สึกอะไร เพราะ
สัญญาณเหล่านี้เองที่จะท�าให้คุณรู้ว่าควรปรับเปลี่ยนอะไร
ในองค์กรหรอืเปล่า

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนยังแนะน�าให้ระวังเรื่องกาลเทศะ
เพราะถ้ามุ่งแต่จะสร้างเสียงหัวเราะในที่ท�างานมากเกินไป 
ก็อาจท�าให้บางคนรู้สึกอึดอัดได้ โดยเฉพาะถ้ามีคนเผลอใช้
มกุตลก หรอืพูดหยอกล้ออะไรโดยไม่ทนัได้คดิด ีๆ  ก่อน และ
บางบริบทของธุรกิจ ความตึงเครียดจริงจังก็เป็นสิ่งจ�าเป็น

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคณุ ช่องพอดเคส แปดบรรทดัครึ่ง ที่
มกัสรปุประเดน็ และแนวคดิเรื่องการบรหิารงานด ีๆ แบบนี้  
จากหนังสือแนวธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่าย ๆ ซึ่งผมก็ขอ 
น�ามาเล่าให้ฟังต่อในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้บรรยากาศ
ในการท�างานทุกหน่วยงานมีความสุข ความสบายใจ และ 
เสยีงหวัเราะของพนกังานมากกว่าที่เป็นอยู่

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ 
Dr. TDr. T

ผู ้ เขียนทั้งสองเลยแนะน�าว ่า คุณควรบริหารคน 
โดยมองว ่าพนักงานก็ เป ็นเพื่อนมนุษย ์คนหนึ่งไม ่ใช ่ 
เครื่องจักรที่คอยรับงานตามค�าสั่ง เพราะทุกคนย่อมอยาก 
ได้รับความเอาใจใส่ ความสุข ความสบายใจเหมือนกับใน
ความสัมพันธ์อื่น ๆ 

ซึ่งถ้าพนักงานแต่ละคนได้ยิ้มหรือหัวเราะมากขึ้น  
พวกเขาจะรู้สึกสบายใจ และค่อย ๆ เปิดใจพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงาน ท�าให้พวกเขาสนิทและเชื่อใจกัน ซึ่งพลังบวก 
เหล่านี้จะส่งผลให้งานออกมาดีขึ้นตามไปด้วย 

ดงันั้น ลองใช้ค�าถามต่อไปนี้เพื่อส�ารวจตวัเองดูว่า คณุ 
มสี่วนท�าให้บรรยากาศการท�างานเป็นไปในทศิทางไหน

- คณุคดิว่าตวัเองรูส้กึห่วงใยลกูน้องในทมีจากใจจรงิไหม 

กองบรรณาธิการ
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ในที่ท�ำงำนให้มำกขึ้นกันดีไหมในที่ท�ำงำนให้มำกขึ้นกันดีไหม  ??

เรามาสร้างรอยยิ้มและความสุข

สถานการณ์ตอนน้ี เช่ือว่าอาจจะท�าให้หลายคนหายใจไม่ท่ัวท้อง เพราะตัวเลขผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตท่ีเพ่ิม 
สูงข้ึนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย แต่ขณะเดียวกันแนวทางในการจัดการลดการแพร่ระบาด 
และรักษาผู้ป่วยก็ค่อนข้างชัดเจนมากย่ิงข้ึน

เราได้เห็นภาพน�้าใจคนไทยทุกพ้ืนท่ีออกมาเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเด่นชัดมากย่ิงข้ึน  
ท้ังการส่งข้าวปลาอาหาร การส่งยารักษาเบ้ืองต้นอย่าง “ฟ้้าทะลายโจร” ให้แก่ผู้ติดเช้ือท่ีเลือกแนวทาง “รักษา 

ท่ีบ้าน” หรือ Home Isolation หรือแม้กระท่ังชุมชนต่าง ๆ ท่ีลุกข้ึนมาท�า Community Isolation หรือศูนย์พักคอย
ชุมชน เพ่ือช่วยกันแยกผู้ติดเช้ือออกมาจากสมาชิกในครอบครัวหรือชุมชนให้ได้มากท่ีสุด ด้วยความเช่ือท่ีว่าถ้าเรา
ป้องกันการแพร่เช้ือได้มากเท่าไหร่ ก็เท่ากับลดความเส่ียงในการเพ่ิมจ�านวนผู้ติดเช้ือได้มากข้ึน และแน่นอนว่า 
ถ้าจ�านวนผูต้ดิเช้ือน้อยลง หรอืติดเช้ือแลว้สามารถเข้าสู่ระบบการรกัษาได้ต้ังแต่ระยะแรก ก็จะลดภาระของบคุลากร
ทางการแพทย์ลงได้ และน่ันก็จะน�าไปสู่การจัดการต่อการแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจนน่ันเอง

การตั้งเป้าหมายว่า “เราจะรอดไปด้วยกัน” ดูจะเป็นหนทางซ่ึงเป็นความหวังท่ีช่วยส่งพลังต่อกันได้อย่างมากมาย
มหาศาล ทุกคนต่างท�าหน้าท่ีตามความถนัดเพ่ือช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันในภาวะวิกฤติน้ี ซ่ึงจะว่าไปแล้วน่ีเป็น 
อุปนิสัยด้ังเดิมของคนไทยท่ีมมีาอย่างยาวนาน และกลายเป็นเคร่ืองมอืส�าคัญท่ีใช้ต่อสู้กับโควดิ-19 ในคร้ังน้ีได้อย่าง
เข้มแข็ง 

แน่นอนว่าตัวเลขผู้ติดเช้ือและผู้เสียชีวิตอาจจะยังไม่ลดลงในเร็ววัน แต่เราก็เห็นแสงสว่างร�าไรอยู่ข้างหน้า 
แล้วว่า ถ้าเราสามารถตัดวงจรการระบาดได้ ด้วยการร่วมมือร่วมใจกัน แม้ว่าจะมีความยากล�าบากและอุปสรรค 
อีกมากมายรออยู่ แต่เราก็ยังมีหนทางรอด 

ยกการ์ดสูง ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อย ๆ เล่ียงพ้ืนท่ีเส่ียง แยกคนป่วยออกจากคนไม่ป่วย ยังเป็นเร่ืองท่ี 

ต้องตระหนกัและร่วมกันลงมือท�าอย่างจริงจังต่อเน่ือง ควบคู่กบัการส่งพลังความหวงัก�าลังใจ ให้ทุกคนมี

ร่างกายแข็งแรง มีก�าลังใจเข้มแข็ง ในการช่วยเหลือดูแลตนเองและคนรอบข้างเพ่ือให้เรา “รอดไปด้วยกัน” 
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MOVE ON TOGETHER !!!  ไปให้รอด - ไปด้วยกัน  >> ต่อจากหน้า 01

ทั้งกบัสงัคมโลก และทั้งกบัสงัคมเรา

ณ เวลานี้ โรคอบุตัใิหม่ “โควิด-19” ยงัด�ารงคงอยู่ 

พร้อม ๆ  กบัพฒันาการในการปรบัตวั เพื่อด�ารงคงอยูอ่ย่าง

เข้มแขง็และยาวนาน

กล่าวเฉพาะสังคมไทย การ “เผชิญหน้า” กับ  

“โควิด-19” ในระลอกแรก ไม่สู้จะหนกัหน่วงนกั

เราไม่เพยีงสามารถรบัมอืได้อย่างเท่าทนัและทนัท่วงท ี

หากแต่ยงัป้องกนัได้ในระดบัที่ไม่แพ้ชาตใิดในโลก

แต่นั่นเป็นเพียงแค่ระลอกแรก ไม่ใช่กับระลอกที่สอง 

และระลอกที่สาม ที่ยงัทยอยซ�้าเตมิในอกีหลายระลอก

ณ เวลานี้ โรคอบุตัใิหม่ “โควิด-19” ยงัด�ารงคงอยู่ 

พร้อม ๆ  กบัพฒันาการในการปรบัตวั เพื่อด�ารงคงอยูอ่ย่าง

เข้มแขง็และยาวนาน

จากจดุเริ่มต้น “เมอืงอูฮ่ัน่” สาธารณรฐัประชาชนจนี 

“โควิด-19” พฒันาการและปรบัตวั เป็นสายพนัธุ ์“อลัฟ้า” 

จากสหราชอาณาจกัร

ต่อด้วยสายพันธุ์ “เบตา” จากแอฟริกาใต้ และ 

สายพนัธุ์ “แกมมา” จากบราซลิ

กระทั่งถงึสายพนัธุ ์“เดลตา” จากอนิเดยี ที่ “กลายพนัธุ”์  

จนระบาดอย่างรวดเรว็และร้ายแรงทั่วโลก

ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือ จนถึงวันนี้ “วัคซีน”  

ต่อจากหน้า 01มองโลกให้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง  >>

ที่โลกมอียู่ ยงัไม่สามารถป้องกนัได้ 100%

ความจริงที่ต้องยอมรับก็คือ จนถึง

วันนี้ โลกยังไม่มี “ยารักษาโรค” ส�าหรับ  

“โควิด-19” โดยเฉพาะ

สถานการณ์ “โควิด-19” ปิดล้อม

“โลก” และ “เรา” อย่างต่อเนื่องและ

ยาวนาน และจนถงึวนันี้ “โลก” และ “เรา” 

ก็ยังไม่สามารถตีฝ่าวงล้อมออกไปได้

การปิดล้อมของ “โควิด-19” ไม่ได้คลายลง ตรงกนัข้าม 

กลบับบี “กระชับพื้นที่” เข้ามาทกุขณะ

ตัวเลขผู ้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้น อาการของผู ้ติดเชื้อที่ 

หนกัหน่วงมากขึ้น และผู้เสยีชวีติที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา

ทั้งหมดที่ว่านี้ ไม่ต่างอะไรกบั “สัญญาณ” ของภาวะ  

“วิกฤติ” ที่ทวคีวามรนุแรงมากยิ่งขึ้น

ณ เวลานี้ ปัญหาของโรคอบุตัใิหม่ “โควิด-19” ไม่ใช่

เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรอืฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยล�าพงั

ณ เวลาน้ี ปัญหาของโรคอุบัติใหม่ “โควิด-19”  

เป็นเรื่องของ “เรา” ทุกคน !

หมดเวลาแล้ว ที่จะเลือกมองปัญหาแบบ “โลกสวย” 

โดย “มุมมองด้านบวก” และหมดเวลาแล้ว ที่จะเลอืกมอง

ปัญหาแบบ “โลกเลวร้าย” โดย “มุมมองด้านลบ”

ด้านหนึ่ง อาจเป็น “ด้านบวก”

ด้านหนึ่ง อาจเป็น “ด้านลบ”

“เรา” ที่ “มองโลก” ใน “ด้านบวก” กย็่อมที่จะเหน็เป็น 
“โลกสวย” ใน “แง่ดี”

เช่นเดยีวกบั “เรา” ที่ “มองโลก” ใน “ด้านลบ” กย็่อม
ที่จะเหน็เป็น “โลกทราม” ใน “แง่ร้าย”

ทว่า ! “โลก” ไม่ได้มเีพยีงแค่ “สองด้าน” และ “สองด้าน” 
ที่ถูกอ้างถึงก่อนหน้านี้ ไม่ว่าทั้ง “ด้านบวก” หรือ “ด้านลบ” 

ณ เวลานี้ จ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่ “โลก” และ “เรา”  

ต้องมองปัญหาแบบ “โลกจริง” จาก “ความเป็นจริง”

จ�าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง “ยอมรบัความจรงิ” อย่างตรงไป 

ตรงมา เพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอยู่จรงิได้อย่างตรงไปตรงมา 

และที่ส�าคัญก็คือ ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ จะไม่ใช่

แค่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น  

หากแต่เป็นเรื่องของทุกคนและทุกฝ่าย ที่ต้องร่วมมือ  

ร่วมใจ และ ร่วมกนั สู้กบัปัญหาอย่างเตม็ก�าลงั 

มแีต่ต้อง “รวมพลงั” เพื่อ “ก้าวไปข้างหน้า” ด้วยกนั  

“โลก” และ “เรา” จงึจะรอดไปได้ด้วยกนั

ใช่ ! บางอย่างอาจจะมาช้าเกินไปบ้าง แต่ไม่ว่า

อย่างไร กไ็ม่มอีะไรสายเกนิไป

และเมือ่ยงัม ี“ความหวงั” กย่็อมต้องม ี“หนทาง” 

แน่นอน !!!

กส็ามารถเป็นได้ทั้ง “ความจรงิ” และ “ความลวง”
ทั้งหลายทั้งปวงที่ว่านี้ ล้วนขึ้นอยู่กับ “มุม” ที่ “เรา” 

เลือกที่จะ “มอง” ทั้งสิ้น !

“เรา” ที่ “มองโลกแง่ดี-ด้านบวก” จะมอง “น�า้คร่ึงขวด” 

โดยเหน็ว่า “เหลือตั้งครึ่งขวด”

“เรา” ที่ “มองโลกแง่ร้าย-ด้านลบ” จะมอง “น�้าคร่ึง

ขวด” โดยเหน็ว่า “เหลือแค่ครึ่งขวด”

แต่ไม่ว่า “น�้าครึ่งขวด” ที่ว่านั้น จะ “เหลือตั้งครึ่งขวด” 

หรือ “เหลือแค่ครึ่งขวด” 
ความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ 
กค็อื นั่นเป็น “น�้าครึ่งขวด”

นี่เป็นปัญหาอันว่าด้วย 
“มุมมอง” ที่ท�าปฏิกริยา 
แปรผกผนัโดยตรง กบั “เรา”

ความจรงิกค็อื “เรา” มกั
เลอืก “มอง” ใน “มุม” ของ 
“เรา” แทนที่จะมองจาก 
“ความเป็นจริง” ที่เราเห็น 
และ “ยอมรับความจริง” ใน
สิ่งที่เราเหน็

อาจบางท ีไม่มีความจ�าเป็น
ใด ๆ ต้อง “มองโลกในแง่ดี”

และอาจบางที ก็ไม่มี
ความจ�าเป็นใด ๆ เช่นกัน ที่
ต้อง “มองโลกในแง่ร้าย”

“ โ ลก ”  มี อี ก ห ล า ย  
“มุมมอง” ให้ “เรา” มอง 
และหลาย “มุมมอง” ของ 
“โลก” กส็ะท้อน “ความเป็น
จริง” ต่อสายตาของ “เรา” 
เพื่อให้ “เรา” มองเห็นถึง 
“ความเป็นจริง”

อย่างแท้จริงและตรงไปตรงมา เพื่อรับรู้และด�าเนินการ 
ต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา

ไม่จ�าเป็นต้อง “ปลอบประโลมใจ” ใด ๆ
และไม่จ�าเป็นต้อง “ท�าร้ายจิตใจ” ใด ๆ
มีแต่การมอง “โลกจริง” ด้วย “ความเป็นจริง” และ  

“ยอมรบัความจริง” อย่างตรงไปตรงมาเท่านั้น จงึจะด�าเนนิการ
ทั้งหลายทั้งปวง ให้ลลุ่วงไปได้อย่างแท้จรงิ

จรงิอยู่ที่ “โลก” ม ี“ด้านบวก”

และจรงิอยู่ที่ “โลก” ม ี“ด้านลบ”

แต่ไม่ว่าจะเป็น “ด้านบวก” หรอื “ด้านลบ” กม็ ี“เนือ้แท้” 

 แห่ง “ความเป็นจริง” วางอยู่เป็น “แก่นกลาง” ทั้งสิ้น 
และที่มากกว่านั้นกค็อื “โลก” ยงัไม่ได้มแีค่ “สองด้าน” 

หากแต่ยังมีอีก “หลายด้าน” ที่ประกอบกันเป็น “โลกจริง” 
เพื่อสะท้อน “ความเป็นจริง” อย่างแท้จรงิ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ “เรา” ต้อง “พูดจริง-ท�าจริง” และ  
“มองโลก” เพื่อให้ “เห็นโลก” แห่ง “ความเป็นจริง”

เพราะ “ความจริง” เท่านั้น ท่ีจะช่วย “เรา” และ  

“โลก” ได้อย่างแท้จริง...
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ขานรบันโยบาย
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด หรือ ธพส. ผู ้บริหาร

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ขานรับ
นโยบาย Work From Home เต็มสูบ หลังศูนย์บริหารสถานการณ ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ออกมาตรการควบคมุ
พื้นที่สงูสดุ พร้อมประสานความร่วมมอืกบั สปสช. และ มหาวทิยาลยัมหดิล  
จัดตั้งศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

เยีย่มชม
ศ.นพ.นธิ ิมหานนท์ เลขาธกิารราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์ เยี่ยมชมงาน

วัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม พร้อมให้ก�าลังใจผู้พิการที่มาเข้ารับบริการฉีด
วัคซีนโควิด-19 โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) พรัอมคณะผู้บริหาร  
ให้การต้อนรับ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการ 
เฉลมิพระเกยีรตฯิ แจ้งวฒันะ

ตรวจความพร้อม
นายกรานต์ ฉายาวจิติรศลิป์  

ผู ้ช่วยกรรรมการผู้จัดการ พร้อม
คณะผู ้บริหาร บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) 
ให ้การต ้อนรับ ศาสตราจารย์
คลิ นิ ก  แพทย ์หญิ ง โฉมศรี  
โฆษติชยัวฒัน์ อธกิารบดวีทิยาลยั
วทิยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์  
และคณะ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อม
ของสถานที่เพื่อให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19 ให ้แก ่ผู ้พิการ  
ณ ลานชั้น 2 อาคารรฐัประศาสนภกัด ี 
(อาคารบี )  ศูนย ์ ราชการเฉลิม 
พระเกยีรตฯิ แจ้งวฒันะ

ถวายพระพร
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จดัการ บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั 

น�าคณะผู ้บริหารระดับรองกรรมการผู ้จัดการ กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกใน
พระมหากรณุาธคิณุ ณ สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ 

ให้ก�าลงัใจ
นายจตุ ิไกรฤกษ์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์ เข้าร่วม

งานวคัซนีตวัเลอืกซโินฟาร์มพร้อมให้ก�าลงัใจผูพ้กิารที่มาเข้ารบับรกิารฉดีวคัซนี โดยม ีศาสตราจารย์คลินกิ  
แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  
และ นายประณต เลศิมมีงคลชยั รองกรรมการผูจ้ดัการ พร้อมคณะผูบ้รหิาร บรษิทั ธนารกัษ์พฒันา
สินทรัพย์ จ�ากัด (ธพส.) ให้การต้อนรับ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิม 
พระเกยีรตฯิ แจ้งวฒันะ
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ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบของไอโอดีน บางตัว
เราอาจจะไม่คุ้นเคยในชีวิตประจ�าวันมากนัก แต่ก็สามารถใช้ 
ฆ่าเชื้อโรคได้ในวงการแพทย์หรือวงการอุตสาหกรรม เช่น 
แอมโมเนยีมไพเพอรนีชนั กรดเปอร์อะซติกิ สารประกอบฟีนอล 
กลูต้ารัลดีไฮด์ หรือ ออร์โธ-พาราลดีไฮด์ เป็นต้น การเลือกใช้
สารเคมีแต่ละชนิดขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการเชื้อประเภทไหน 
แต่ละชนิดก็มีความสามารถไม่เหมือนกัน การเลือกใช้สารเคมี
ผดิประเภท และ / หรอื เลอืกใช้ความเข้มข้นที่ไม่ถกูต้องเป็นการ
สิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณโดยไม่จ�าเป็น ในขณะ
เดียวกัน ผู้ใช้งานก็จ�าเป็นต้องอ่านฉลากข้างผลิตภัณฑ์อย่าง
ละเอียด และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตามสมควรเพราะสารเคมี
บางตวัส่งผลต่อสขุภาพของผู้ใช้งานด้วย

วธิกีารทางฟิสกิส์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคแม้ชื่อวธิกีารอาจจะ
ฟังดูแล้วชวนสับสน แต่วิธีเหล่านี้เป็นวิธีที่เราคุ ้นหูกันเป็น 
อย่างดี และพบเจอในชีวิตประจ�าวันเป็นประจ�า ไม่ว่าจะเป็น  
การใช้ความร้อน รงัสยูีว ี(Ultraviolet Radiation : UV) พาสเจอร์ไรส์
(Pasteurization) รงัสไีมโครเวฟ รงัสอีนิฟราเรด (Infrared Radiation) 
หรอืการใช้โอโซน (Ozonation) ซึ่งวธิกีารฆ่าเชื้อโรคจะใช้หลกัการ
คล้ายกันคือการท�าลายโครงสร้างเซลล์หรือท�าลายนิวเคลียส 
ของเซลล์ ท�าให้เชื้อโรคสลายตัว แต่ก็เช่นเดียวกับการเลือกใช้
สารเคม ีปัจจยัที่ควรค�านงึถงึในการเลอืกใช้วธิกีาร คอื ชนดิของ
เชื้อโรคที่ต้องการก�าจัด สิ่งที่ต้องการฆ่าเชื้อ (อาหาร อากาศ  
หรอืน�้า) สภาพแวดล้อมประกอบ เป็นต้น

ธพส. ในฐานะผูบ้รหิารจดัการศนูย์ราชการเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ได้จัดให้มีระบบการฆ่าเชื้อโรคในหลายมิติและหลายรูปแบบ 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้คลอรนีน�้าในระบบ Reuse น�้าของระบบบ�าบดั
น�้าเสีย ก่อนปล่อยลงสู่บ่อน�้ารอบอาคารเพื่อให้มั่นใจว่าน�้าที่ 
เติมลงไปจากระบบบ�าบัดน�้าเสียปลอดภัย ไม่เพิ่มเชื้อโรคใน 

ชือ้โรคอยูท่ีใ่ดบ้าง??? ค�าตอบคอื ทุกที ่เชือ้โรค

เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ�าวันของเรา มีอยู่ 

ทุกที่ไม่ว ่าจะเป็นในน�้า ในอากาศ ในดิน  

ในอาหาร ในพืช ในสัตว์ รวมถึงบนตัวเรา เชื้อโรคมีอยู่

หลายรูปแบบ หลายขนาดและหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น 

แบคทีเรีย ไวรัส ฟ้ังไจ โปรโตซัว หรือพยาธิ บางชนิดก็ 

มปีระโยชน์ เช่น จลุนิทรย์ีในระบบบ�าบดัน�า้เสีย ในสภาวะ

แวดล้อมที่เหมาะสมก็ช่วยจัดการน�้าเสียให้ดีข้ึน แต่ 

บางชนิดก็เป็นอันตรายและก่อให้เกิดโรคภัย แม้ว่าระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวมนุษย์ก็สามารถจัดการได้เป็นส่วนใหญ ่

แต่บางทีเชื้อโรคบางชนิดก็เป็นศัตรูตัวร้ายเพราะมันจะ

คอยกลายพนัธุจ์นท�าลายระบบภูมคิุม้กนัของเราได้ กรณี

ล่าสดุทีร้่ายแรงมากในตอนนีก็้คอื COVID-19 สายพันธ์ Delta  

ที่ก�าลังสร้างความเสียหายและความสูญเสียมากมายที่

มนุษยชาติก�าลังเผชิญอยู่

วธิจีดัการกบัเชื้อโรคเหล่านี้กค็อื การฆ่าเชื้อ (Disinfection) 
ซึ่งการฆ่าเชื้อคือการใช้กลไกทางฟิสิกส์หรือเคมีในการลด
ปริมาณจุลชีพให้เหลือในระดับที่ยอมรับได้ (ยกเว้นสปอร์ของ
แบคทีเรียที่ไม่สามารถจัดการได้) ซึ่งจะต่างจากการท�าให้
ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ตรงที่การท�าให้ปราศจากเชื้อจะ
เป็นการท�าลายจุลชีพทั้งหมด (รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย)  
ทั้งที่ดแีละไม่ด ีโดยในสถานการณ์ทั่วไปเราไม่ได้ต้องการระดบั
ความเข้มข้นของการจัดการเชื้อโรคขนาดนี้ ประสิทธิภาพของ
การฆ่าเชื้อโรคจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสิ่งที่ท�าการฆ่าเชื้อ 
ระยะเวลาสัมผัส อุณหภูมิ ชนิดของจุลชีพ ความขุ ่นและ 
ความเข้มข้นของสารแขวนลอย (กรณฆี่าเชื้อโรคในน�้า)

สารเคมทีี่ใช้ในการฆา่เชื้อโรคหลายอยา่งที่เราคุ้นเคย เช่น 
แอลกอฮอล์ คลอรนีและสารประกอบของคลอรนี ฟอร์มลัดไีฮด์ 

ขอบคุณข้อมูลจาก :

https://medlineplus.gov/cleaningdisinfectingandsanitizing.html
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infectious-diseases/ 
in-depth/germs/art-20045289
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ 
index.html
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological- 
sciences/disinfection

สภาพแวดล้อม ส่วนการบรหิารจดัการอาคารกเ็ริ่มตั้งแต่การใช้
เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์ในการฆ่าเชื้อโรคบรเิวณมอืที่จดุต่าง ๆ  
ในอาคาร ไม่ว่าจะเป็นทางเข้าอาคาร บริเวณบันไดเลื่อน โถง
ลิฟต์ชั้น 1 และ 2 บริเวณประตูทางเข้าศูนย์อาหาร และยังมี 
พรมเช็ดเท้าที่พรมน�้ายาฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าอาคาร รวมไปถึง 
การจัดเตรียมน�้ายาฆ่าเชื้อบริเวณจุดรับส่งพัสดุออนไลน์ก่อน 
เข้าอาคาร นอกจากนี้ยังมีเครื่องอบช้อนส้อมด้วยยูวีภายใน 
ศนูย์อาหาร และระบบปรบัอากาศกม็กีารฆ่าเชื้อด้วยระบบโอโซน 

ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อาคารใน

ช่วงที่มีการระบาดหนักของ COVID-19 นอกจากนั้น ธพส. 

กย็งัเพ่ิมความมัน่ใจให้กบัผูใ้ช้อาคารด้วยการฉดีพ่นน�า้ยา 

ฆ่าเช้ือบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางเพ่ือเตรียมความในการใช้

งานพร้อมกับก�าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลพื้นที่

อย่างเข้มข้นขึ้นอีกด้วย

Mr. Prinzeohm

DISINFECTION
ฆ่า่เชื้้�อให้้ปลอดภััยในศููนยร์าชื้การฯฆ่า่เชื้้�อให้้ปลอดภััยในศููนยร์าชื้การฯ
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Global Trend
โลกดิจิทัลเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดย

ตลอด ทั้งยังมีอัตราเร่งเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากการ

แข่งขันทางเทคโนโลยีท่ีเข้มข้น ท�าให้มีการเข้าถึงและ 

ใช้งานอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาก 

ยิ่งขึ้น ยิ่งไปว่านั้นเมื่อมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  

ทีต่ดัขาดหรอืลดทอนการเชือ่มต่อทางกายภาพของหลาย

กิจกรรม ท�าให้คนจ�านวนมากจ�าเป็นต้องเชื่อมต่อกันทาง

ไซเบอร์มากยิ่งขึ้น

การต้องปรับแผนเฉพาะหน้าของหลายกิจกรรม แบบไม่มี
เวลาเตรียมตัว ท�าให้การเช่ือมต่อผ่านระบบไซเบอร์เพ่ิมปริมาณ
ข้ึนอย่างมหาศาล โดยยังมีผู้ใช้งานจ�านวนมากท่ีขาดความรู้ 
ทางเทคนิคในการใช้งาน แต่น่ันก็ยังไม่น่าห่วงเท่าการท่ีมีผู้ใช้
งานอีกจ�านวนไม่น้อย ไม่เคยรู้และไม่เคยเข้าใจมาก่อน จนมี
โอกาสตกเป็นเหย่ืออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ ซ่ึงอาจจะมา 
ในรูปแบบของ แรนซัมแวร์ (Ransomwere) มัลแวร์ (Malware)  
ฟิชช่ิง (Phishing) หรือการคุกคามในรูปแบบอ่ืน ๆ

แม้ว่าเรื่องของ อาชญากรรมไซเบอร์ หรอื อาชญากรรม

ทางคอมพวิเตอร์ หรอื Cybercrime ถกูกล่าวถงึมาก่อนหน้าที่
จะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายปี แต่ก็ยังคงเป็นเรื่อง
ที่ให้ความส�าคัญกันเฉพาะกลุ่มธุรกิจ หรือองค์กรขนาดใหญ่
ที่ข้อมูลมีมูลค่าสูง หากถูกโจมตีทางไซเบอร์ก็จะส่งผลกระทบ
อย่างรนุแรงต่อธรุกจิหรอืองค์กรได้

ปัจจบุนันี้ หลายกจิกรรมในชวีติประจ�าวนัของมนษุย ์ต้อง

ด�าเนินผ่านโลกไซเบอร์มากขึ้น เช่น การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล 
การรับ-ส่งอีเมล การด�าเนินธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต การใช้งานโซเชียลมีเดีย การประชุมออนไลน์  
การเรยีนออนไลน์ หรอืแม้แต่การซื้อ-ขายสนิค้าบนตลาดออนไลน์ 
ซึ่งกจิกรรมทั้งหมดล้วนมโีอกาสที่จะถูกโจรกรรมข้อมูล มโีอกาส
สูญเสยีเงนิในบญัช ีและมโีอกาสถูกคกุคามได้โดยไม่รู้ตวั 

จินตนาการง่าย ๆ ว่า หากผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของเราได้ ท้ังภาพถ่าย ช่ือ นามสกุล เลขท่ีบัตรประชาชน  
ท่ีอยู่ เบอร์โทร และอีเมลแอดเดรส ย่อมจะสามารถสร้าง 
ความเสียหายหรืออันตรายกับเราได้ 

เร่ืองของ Cyber Security จึงถกูยกระดบัความส�าคญัมากข้ึน 
ในยุคน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่  
จะลงทุนเพื่อพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยให้สูงยิ่งขึ้น 
ในขณะเดียวกันประชาชนทั่วไปก็มีความจ�าเป็นต้องรู้เท่าทัน
เทคโนโลย ีและเรยีนรูว้ธิกีารที่จะป้องกนัภยัอนัตรายทางไซเบอร์
ด้วยเช่นกนั

ดังนั้น การส่งเสริมความรู้เท่าทันเทคโนโลยีของหลาย
ประเทศ จึงบรรจุเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าไปด้วย 
อีกทั้งยังมีแนวโน้มว่าจะส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในทักษะที่จ�าเป็น
ส�าหรบัศตวรรษที่ 21 อกีด้วย

CYBER SECURITY
ความปลอดภัยที่ต้องมี เมื่อโลกก�าลังเปลี่ยนไป

ฝนตกหนักเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา 

ส่งผลให้ตอนกลางของยุโรปเผชิญกับน�้าท่วมครั้งรุนแรง

ที่สุดในรอบหลายศตวรรษและสร้างความเสียหายเป็น 

วงกว้าง ขณะทีต่วัเลขผู้เสียชวิีตรวมท้ังยโุรปสูงถงึ 216 ราย

ประเทศเยอรมนีได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยเฉพาะใน
รฐันอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลยีและรฐัไรน์ลนัด์-พฟัลซ์ทางตะวนัตก ที่มี
ปรมิาณฝนถงึ 150 ลติรต่อตารางเมตรในช่วง 24 ชั่วโมง หรอืคดิ
เป็นปรมิาณน�้าฝนที่ควรจะตกในเวลา 2 เดอืน แต่กลบัตกลงมา
พร้อมกนัในเวลาเพยีง 2 วนัเท่านั้น ส่งผลให้แม่น�้าที่เคยสงบนิ่ง
เซาะตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรอืนประชาชนฉบัพลนัจนตั้งตวักนัไม่ทนั 
ถือเป็นหนึ่งในอุทกภัยครั้งที่รุนแรงที่สุดของเยอรมนีในรอบกว่า 
70 ปี ส่งผลให้มผีู้เสยีชวีติอย่างน้อย 180 ราย

ขณะท่ีประเทศเบลเยียมได้รับความเสียหายรองจากเยอรมนี มี
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 37 ราย จนนายกรฐัมนตร ีอเลก็ซันเดอร์ เดอ โกร  
ถึงกับเอ่ยว่าอุทกภัยคร้ังน้ีรุนแรงท่ีสดุเท่าท่ีเคยมมีา 

ส่วนประเทศลกัเซมเบร์ิก นายกรฐัมนตร ีซาวเียร์ เบตแตล 
ประกาศภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเผยว่าลักเซมเบิร์ก
ไม่เคยพบน�้าท่วมสูงระดับนี้ในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา เช่นเดียว
กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และ
ฝรั่งเศส ที่มบีางพื้นที่ได้รบัผลกระทบ

ภยัพบิตันิี้ท�าให้ประเดน็ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมอิากาศถูกพดูถงึอกีครั้ง โดยเฉพาะในการหาเสยีง
เลอืกตั้งผูน้�าคนใหม่ที่ก�าลงัจะมเีกดิขึ้นในวนัที่ 26 กนัยายนที่จะถงึนี้ 
หลงัจากนายกรฐัมนตร ีองัเกลา แมร์เคลิ อยูใ่นต�าแหน่งนาน 16 ปี 

แมร์เคิลเองเผยระหว่างลงพื้นที่ตรวจความเสียหาย
ในรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ว่า “เหตุการณ์ท้ังหมดท่ีเราเห็นใน

ยุโรปเจอน�้าท่วมหนัก
ในรอบหลายศตวรรษเพราะโลกร้อน?

เยอรมนีและความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน ท้ังหมดน้ีบอกเราว่า

มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

เช่นเดยีวกบัประธานาธบิด ีแฟรงก์ วอลเตอร์ ชไตน์ไมเออร์ 
ของเยอรมนีที่บอกว่า “เยอรมนีจะระงับสถานการณ์สภาพ

อากาศสดุขัว้ได้กต่็อเมือ่เรามคีวามมุง่มัน่ในการต่อสูก้บัการ

เปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศเท่านัน้” และ ฮอร์สต์ ซโีฮเฟอร์  
รฐัมนตรกีระทรวงกลาโหมเยอรมนทีี่เผยว่า “สภาพอากาศสดุข้ัวนี้ 

เป็นผลพวงของการเปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ”

แม้การวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์จากลมฟ้าอากาศเชื่อมโยง
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือไม่จะต้องใช้เวลา 
แต่นักวิทยาศาสตร์เคยเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าสภาพอากาศ
สดุขั้วเช่นนี้มโีอกาสเกดิขึ้น และเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องกนั และ
ขณะนี้มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากอุณหภูมิของ

เช่นที่เกดิที่เยอรมนแีละเบลเยยีม
จากการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์จ�าลองสถานการณ์พบว่า 

เมื่อชั้นบรรยากาศอบอุ่นขึ้นอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ ชั้นบรรยากาศจะเก็บความชุ่มชื้นไว้มากขึ้น 
นั่นหมายความว่าเมื่อเมฆฝนแตกตวั ปรมิาณฝนจะมากขึ้น และ
ภายในปี 2100 พายฝุนในลกัษณะนี้จะเกดิบ่อยขึ้น 14 เท่าในยโุรป

หรือจะพูดง่าย ๆ ก็คือ อุทกภัยครั้งร้ายแรงครั้งนี้ได้ส่ง
สัญญาณเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท�าให้
สภาพอากาศทั่วโลกเลวร้ายยิ่งขึ้นไม่เฉพาะกบัยโุรปเท่านั้น

หนทางที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายน้ีคือ เราต้อง

ช่วยกนัลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึง่เป็นต้นตอ

ของภาวะโลกร้อนให้เร็วทีสุ่ด แม้ไม่สามารถหยดุยัง้สภาพ

อากาศสุดขั้วได้ทันทีก็ตาม

ส�าหรับประชาชนท่ัวไป ก็ มีความจ�า เป็นท่ี ต้องท�า 
ความเข้าใจ เปิดใจเรียนรู้ และยอมปรับตัว เพ่ือลดโอกาสใน 
การตกเป็นเหย่ือ ตัวอย่างเช่น การใส่พาสเวิร์ดและปรับเปล่ียน
อย่างสม�่าเสมอ การต้ังค่าความปลอดภัยให้มีการตรวจสอบ
ข้อมูลและยืนยันตัวตนก่อนจะโอนเงิน รวมถึงการพิจารณา 
ให้รอบคอบก่อนท่ีจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านส่ือออนไลน์ 
ด้วยความระมัดระวัง 

พึงระลกึไว้เสมอว่าในทกุสงัคมมทีัง้คนดแีละคนไม่ดปีะปน

กันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสงัคมจรงิ หรอืสงัคมในโลกออนไลน์ก็ตาม

โลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.2 องศาเซลเซียส 
จากยุคก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม 
และยิ่งอณุหภมูเิฉลี่ยของโลกเพิ่มสงูขึ้น 
โอกาสที่สภาพอากาศสุดขั้วจะเกิด
รนุแรงขึ้นและบ่อยขึ้นกย็ิ่งมมีากขึ้น

ส�าหรับยุโรปนั้นผลการศึกษา
ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Geophysical  
Research Letters เมื่อวนัที่ 30 มถินุายน
ที่ผ่านมาระบวุ่า การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศมีแนวโน้มจะเพิ่ม
จ�านวนพายุขนาดใหญ่ที่เคลื่อนตัวช้า
ซึ่งสามารถลอยอยู่เหนือพื้นที่ใดพื้นที่
หนึ่งได้นานขึ้นและท�าให้เกิดน�้าท่วม
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8 สงิหาคม8 สงิหาคม  “เมีย้ว...เมีย้ว”“เมีย้ว...เมีย้ว”
วนัส�ำคญัของเจ้ำเหมียว วนัส�ำคญัของเจ้ำเหมียว “วนัแมวสากล” (International Cat Day) หรอืท่ีเรยีก

กันทั่วไปว่า “วันแมวโลก” ตรงกับตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 

ของทุกปี กองทุนระหว่างประเทศเพื่อสวัสดิการสัตว์  

(International Fund for Animal Welfare) ได้ก�าหนดให้เป็น 

วันส�าคัญ เม่ือ ค.ศ. 2002 เพ่ือกระตุ้นความตระหนักรู ้

เกีย่วกบัแมว และเรยีนรูเ้กีย่วกบัการช่วยเหลอืและพทัิกษ์

รักษาแมว

เหล่าบรรดาสาวกเหมยีวทั้งหลายอาจจะแย้งว่า ไม่ได้มแีค่ 
“วนัแมวโลก” (World Cat Day) เท่านั้น แต่ในหลายประเทศ
ยังมี “วันแมวแห่งชาติ” ด้วยนะ อย่างเช่น ประเทศรัสเซียม ี 
“วนัแมวแห่งชาต”ิ (National Cat Day) ตรงกบัวนัที่ 1 มนีาคม 
หรือประเทศสหรัฐอเมริกา มีทั้ง “วันแมวสากล” และยังม ี 
“วันแมวแห่งชาติ” ในวนัที่ 29 ตลุาคม อกีด้วย

 ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่น วันส�าคัญเกี่ยวกับแมวตรง
กับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ มีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอ 
น่ารกั ๆ  ของน้องเหมยีวกนัอย่างคกึคกั สร้าง
สสีนับรรยากาศช่วยลดทอนความตงึเครยีด
จากหลายเรื่องราวในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้
เป็นอย่างดี

ส ถ า น ก า รณ ์ แ พ ร ่
ระบาดของโควิด-19 ท�าให้
คนจ�านวนมากต้อง Work From 
Home และใช้เวลาอยู่กับบ้านเป็น
ส่วนใหญ่ ใครมีน้องเหมียวเป็นเพื่อนก็
น่าจะช่วยผ่อนคลายได้ไม่น้อย ใครที่ 
ยังไม ่เคยเป็นทาสแมวก็อาจจะตก 
หลมุรกัเข้าคราวนี้แหละ ... จรงิมั้ย

แต่ไม่ว่าอย่างไรก็อย่าลืมรักษา 

สุขอนามัยกันมากๆ ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ 

เพื่อให้ทุกคนแข็งแรง ปลอดภัย ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกันจ้า ... เมี้ยว...เมี้ยว

เราคงได้ยินค�าว่า “ศูนย์พักคอยชมุชน” (Community  

Isolation) หรือ “CI”  ผ่านทางสื่อต่างๆ อยู่บ่อยๆ นอก

เหนือไปจาก “HI” หรือ Home Isolation ซึ่งล้วนแล้ว

แต่หมายถึงการแยก “ผู้ติดเชื้อ” ออกจากสมาชิกใน

ครอบครัวหรือชุมชน เพื่อตัดวงจรของการแพร่ระบาด

ตั้งแต่ต้นทาง

แน่นอนว่ากระบวนในการจดัตั้ง “ศนูย์พักคอยชมุชน”  

หรือ “Community Isolation” ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย 
ต้องผ่านกระบวนการที่ต้องค�านึงถึงทั้ง สถานที่ สิ่งอ�านวย
ความสะดวก บุคลากร และส�าคัญที่สุดคือการจัดการด้าน 
สุขอนามัยที่ต้องเชื่อมั่นได้ว่าปลอดภัยทั้งผู้ติดเชื้อที่มาอยู่ 
ในศูนย์พักคอยฯ และบุคลากรที่ท�าหน้าที่ต่าง ๆ ภายใน 
ศูนย์พักคอยฯ นั้น  

ยิ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รุนแรงมากขึ้น 
มจี�านวนผูต้ดิเชื้อมากขึ้นตามข้อมลูการรายงานที่มอียูท่กุเมื่อ
เชื่อวนั ความจ�าเป็นของการจดัตั้ง “Community Isolation” 

ก็ยิ่งส�าคัญและมีความต้องการมากยิ่งขึ้นไปด้วย นั่นเพราะ
หลายครอบครวัไม่สามารถจดัการให้สมาชกิเข้าระบบ Home 
Isolation ได้ ด้วยข้อจ�ากัดของลักษณะที่อยู่อาศัย จึงต้องใช้ 
Community Isolation เป็นที่พึ่ง

Community Isolation จงึเป็นภาพสะท้อนของความร่วมมอื
ร่วมมอืร่วมใจ และการแสดงความรบัผดิชอบร่วมกนัของชมุชน 
เป็นการรวมพลังในการคัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อออกมาให้ได้
รับการรักษาตั้งแต่ช่วงแรกที่เรียกกันว่า “ผู้ป่วยสีเขียว” เพื่อ
ลดความเสี่ยงของอาการที่จะรุนแรงขึ้น ลดภาระของบุคลากร
ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลหลกัที่ก�าลงั
รักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงกว่า และนอกจากจะช่วยตัดวงจร
การระบาดแล้ว ยังจะช่วยดูแลผู้ติดเชื้อและแก้ปัญหาผู้ติดเชื้อ
ที่ยงัตกค้างตามบ้านได้อกีด้วย 

ศูนย์พักคอยชุมชน ... เพ่ือทุกคน
COMMUNITY ISOLATION

นับว่า Community Isolation เป็นหนึ่งในแนวทาง

ส�าคัญที่จะช่วยลดการระบาดและต่อสู้กับโควิด-19 ใน

คร้ังน้ีของประเทศไทยท่ีสามารถด�าเนินการได้ในทุกชุมชน 

ขอเพียงทุกคนเข้าใจและร่วมมือร่วมใจอย่างเข้มแข็ง มี

การจัดระบบข้อมูล การสื่อสาร การส่งต่อเชื่อมกับระบบ

บริการหลัก ท้ังโรงพยาบาลหลัก และโรงพยาบาลสนาม

ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท�าให้เราก้าวผ่านวิกฤติ 

ครั้งนี้ไปด้วยกันได้ที่สุด...
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หลายคนคงได้ยินได้ฟั้งเร่ืองราวของ “สมยุพลสัโมเดล”  

หรอื “SAMUI Plus Model” ต่อเน่ืองจาก “ภูเกต็ แซนด์บอ็กซ์”  

(Phuket Sandbox) โมเดลการน�าร่องเปิดประเทศรับ 

นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้สามารถเดินทางเข้ามา 

ท่องเท่ียวได้ บนพืน้ท่ีเกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะเต่า ภายใต้ 

มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข แม้ว่าจะอยู่ใน

ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

“สมุยพลัสโมเดล” เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยรูปแบบของ Samui Plus Model  
เป็นการเปิดพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นหมู่เกาะเช่นเดียวกับภูเก็ต  
เพื่อให้สะดวกต่อการจ�ากดัพื้นที่ท่องเที่ยวและควบคมุการเข้า-ออก  
รวมทั้งสามารถจัดการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบมีเงื่อนไขใน 
เส้นทางหรอืพื้นที่ที่ก�าหนด หรอื Sealed Route เท่านั้น

ก่อนหน้านี้มีการเตรียมพร้อมในพื้นที่ ภายใต้เงื่อนไข
ประชากรในพื้นที่ทั้ง 3 เกาะ คือ เกาะสมุย เกาะพะงัน และ 
เกาะเต่า ได้รับการฉีดวัคซีนไม่ต�่ากว่า 70% มีการเตรียม 
ความพร้อมด้านบคุลากรที่เกี่ยวข้องกบั SOP (Standard Operation 

Procedures) อาท ิพนกังานขบัเรอื/รถ ร้านอาหาร บรษิทัน�าเที่ยว 
กิจการ Wellness พนักงานโรงแรมส่วนหน้า ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้อง
ผ่านมาตรฐาน “SHA Plus” นอกจากนี้ยงัมกีารจดัตั้งศนูย์ปฏบิตั ิ
Command Center จ�านวน 4 ศูนย์ ทั้งในระดบัจงัหวดัและอ�าเภอ 
รวมทั้งก�าหนดมาตรในการเดนิทาง ก�าหนดท่าเทยีบเรอืไม่ใช้ร่วม
กับเรือสาธารณะ จ�านวน 3 ท่าเทียบเรือ คือ ท่าเทียบเรือ
หน้าพระลาน ท่าเทยีบเรอืท้องศาลา และท่าเทยีบเรอืบ้านแม่หาด

นอกจากนั้นยังได้เตรียมแผนเผชิญเหตุไว้ 3 ระดับ คือ 
รนุแรงน้อย กรณพีบการตดิเชื้อในพื้นที่มากกว่า 20 ราย รนุแรง
ปานกลาง กรณพีบกระจายเชื้อ 3 คลสัเตอร์ ที่เกี่ยวเนื่องภายใน 
2 สัปดาห์ ซึ่งก็จะมีมาตรการด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก�าหนด และรนุแรงสูงสดุ คอื กรณนีกัท่องท่องเที่ยว
ติดเชื้อจากโครงการมากกว่า 40 คน ภายใน 2 สัปดาห์ และมี
การระบาดวงกว้างยากต่อการควบคุมให้กลับสู่สภาวการณ์ปกต ิ
กจ็ะมกีารยกเลกิโครงการ

ทั้งนี้เป้าหมาย “สมุยพลสัโมเดล” ได้คาดการณ์เบื้องต้นว่า  
1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564  
จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่สมุยประมาณ 1,000 คน 
สร้างรายได้ประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยพยุงเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวซึ่งเคยเป็นรายได้หลกัมาโดยตลอด

ส่วนหลักเกณฑ์ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ เพื่อเข้าโครงการ   
“สมุยพลัสโมเดล” นั้นค่อนข้างรัดกุม เพราะต้องมาจาก 
ประเทศหรือพื้นที่ที่ได้รับอนุมัติจาก ศบค. ซึ่งพิจารณาจาก 
หลักเกณฑ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ที่ผ่านการเสนอ 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา และ ททท. ต้องมหีนงัสอืรบัรอง
ว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (COE) ต้องมี
ใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT - PCR  
ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ต้องมีกรมธรรม์ประกันภัยที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาล หรือ
หลกัประกนัอื่นใด ซึ่งรวมถงึกรณโีรคโควดิ-19 ในวงเงนิไม่น้อยกว่า  
100,000 เหรียญสหรัฐฯ และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานรับรอง
การรบัวคัซนีครบตามเกณฑ์ที่ผูผ้ลติวคัซนีก�าหนด ไม่น้อยกว่า 14 วนั 

สมุยพลัสโมเดลสมุยพลัสโมเดล
อกีหน่ึงความหวังท่องเทีย่วไทย

ก่อนเดินทาง ส�าหรับผู้มีอายุต�่ากว่า 18 ปี ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ 
การได้รบัวคัซนีต้องเดนิทางมาพร้อมกบัผูป้กครองหรอืผูด้แูล และ
ให้มใีบรบัรองแพทย์ 

ทั้งนี้ เมื่อนกัท่องเที่ยวเดนิทางมาถงึประเทศไทยจะต้องถูก
ตรวจคัดกรองโดยวิธี RT - PCR อีก 3 ครั้ง ครั้งแรก ในวันที่ 
เดนิทางมาถงึ ครั้งที่ 2 ในวนัที่ 6 - 7 และครั้งที่ 3 ในวนัที่ 12 - 13 
เมื่ออยู่ครบ 14 วัน จึงจะเดินทางไปพื้นที่อื่นของประเทศไทยได้ 
ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกจากประเทศไทยก่อนอยู่ครบ  
14 วนัไม่สามารถท�าได้ นอกจากนี้ยงัมขี้อก�าหนดในรายละเอยีด
เงื่อนไขการเข้าพักที่ต้องเข้าพักในโรงแรมที่ Samui Extra Plus 
Hotels ซึ่งเป็นโรงแรมระดับมาตรฐาน AQ (แอเรีย ควอรันทีน)  
บนเกาะสมุยเท่านั้นในช่วง 7 วันแรก และหลังจาก 7 วัน  
จึงสามารถเข้าพักในโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA+ (SHA Plus)  
โดยปัจจุบันมีผู ้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุย เกาะเต่า  
และเกาะพงนั ที่ได้รบัเครื่องหมาย SHA Plus รวม 160 แห่ง

แม้ว่าเส้นทางของ “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” (Phuket 

Sandbox) จากข่าวคราวจะไม่ได้สวยหรตูามทีต่ัง้เป้าไว้ และ 

“สมุยพลัสโมเดล” ก็ยังไม่เห็นผลตอบรับที่ชัดเจนมากนัก 

แต่ทัง้หมดกค็อืความพยายามทีจ่ะขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ

ประเทศ ผ่านเคร่ืองมือที่เคยเป็นน�าพารายได้มหาศาลให้

แก่ผู้คนทั้งสองพื้นที่ และสร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทยมา

ยาวนาน ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการต่างๆ ในการแก้

ปัญหาและหยดุยัง้การระบาดของโควิด-19 ไปพร้อมกนั และ

ทั้งหมดคงส�าเร็จไม่ได้หากขาดความร่วมมือร่วมใจจาก 

ทุกคนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ในขณะนี้ นั่นคือ “เราจะรอดไปด้วยกัน”
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หากอยากเชค็ดวงดีๆ  ตามเรามาที่ “หมอธีร์ ไพ่ยิปซี” 
Facebook : www.facebook.com/mortea.tarot หรอือยากเชค็ดวงแบบส่วนตวัที่ Line ID : Teac02

“ดวงรายเดือน 12 ราศี” สิงหาคม 2564 หมอธรี์ ไพ่ยิปซ ี
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ราศีมังกร (14 ม.ค. - 12 ก.พ.)
การงาน : มเีกณฑ์ต้องโยกย้าย หรอืจ�าใจ

ต้องย้ายความรับผิดชอบ ทั้ง ๆ ที่ไม่อยากไป  
แต่จ�าใจต้องท�าเลี่ยงไม่ได้ คนว่างงาน ต้องย้าย

ที่พกั หรอืโยกย้าย ธรุกจิส่วนตวั ต้องปิดกจิการชั่วคราว หรอืต้อง
หยดุสิ่งที่ท�าไปสกัระยะ การเงิน : อยากมเีงนิเยอะ อยากใช้คล่อง
แต่ไม่มีเข ้ามาเลย แถมยังต้องขอความช่วยเหลือ หยิบยืม 
คนอื่น ความรัก : คนโสด เจอรักครั้งใหม่ให้ก�าลังใจ คนมีคู่  
ให้ก�าลงัใจกนัและกนัด ี 

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 12 มี.ค.)
การงาน : เป็นเดือนที่ต้องรับมือกับการ

ท�างานที่จุกจิก ทุกวินาทีคือการท�าให้ได้ตามเป้า 
และการใส่ใจ การระวังเรื่องรายละเอียดเป็นสิ่งที่ 
ต้องม ีแล้วจะผ่านไปได้ คนว่างงาน อย่าเอาเงนิที่มี

มาทุ่มกับการท�างานอิสระในสถานการณ์ไม่ปกติ ธุรกิจส่วนตัว ต้อง 
เซฟค่าใช้จ่าย ไม่งั้นก�าไรไม่เหลือ การเงิน : ใช้จ่ายอะไรต้องดู
สถานการณ์ด ้วย มีเงินสดออมไว ้ดีกว ่า ความรัก : คนโสด  
ความสมัพนัธ์ชดัเจนขึ้นแล้ว คนมคีู่ เตบิโต จบัมอืไปด้วยกนั

ราศีมีน (13 มี.ค. - 12 เม.ย.)
การงาน : เดอืนนี้ต้องใช้พลงัอย่างมากในการ

รบัมอืกบัทกุสิ่งที่เจอ บรวิารเอาแต่ใจไปบา้ง คนว่าง

งาน ท�าเท่าที่ท�าได้ เลือกไม่ได้เลย ธุรกิจส่วนตัว  

ต้องใช้มันสมอง คิดไอเดียขายของตลอดเวลา ไม่ได้หยุดพัก  

การเงิน : อย่าใจอ่อนกับโปรโมชั่น หรือป้าย Sale หลอกล่อใจ 

ความรัก : คนโสด ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้าเอาเสียเลย คนมีคู่ 

มวัแต่คดิเรื่องหาเงนิเพิ่ม ลมืคนรกั

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)
การงาน : ยังเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ได้งาน

จิปาถะมารับผิดชอบเพิ่ม ดูแลสารพัดทุกงาน ช่วย 
ทกุคน คนว่างงาน ยงัได้งานจากผูใ้หญ่เพศหญงิมาท�า 

ไปบ้าง ธรุกจิส่วนตวั ได้รบัการช่วยเหลอืจากผู้ใหญ่ให้ธรุกจิประคอง
ไปได้ก่อน การเงิน : คงต้องรัดเข็มขัดในการใช้จ่ายสักหน่อย  
งกได้เป็นการดี ใครยืมบอกเลยไม่มีเงินแล้ว ความรัก : คนโสด 
เกดิอาการลงัเล อารมณ์รกัพี่เสยีดายน้อง คนมคีู ่เป็นผูน้�าต้องกล้า
ตดัสนิใจแก้ปัญหา

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)
การงาน : เป็นเดือนที่ได้ท�าสิ่งที่ชอบ ที่ถนัด  

แต่ก็ต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงานที่มีความหลากหลาย
ความคดิ รองรบัอารมณ์บ้าง คนว่างงาน ได้งานใหม่ ได้งาน

ที่ชอบแล้ว ธุรกิจส่วนตัว ถือว่าไปได้ดี ได้โอกาสที่ดีเพิ่มมาอีกนิด  
การเงิน : ใช้จ่ายอะไรอย่าสร้างหนี้ ดูสถานการณ์ด้วย อย่าประมาท
เด็ดขาด ความรัก : คนโสด มีตัวเลือกเยอะ จนตัดสินใจไม่ได้  
คนมคีู่ เกดิความสบัสนกบัการแก้ปัญหาหวัใจ

ราศเีมถุน (16 ม.ิย. - 15 ก.ค.)
การงาน : ต้องเจอสถานการณ์ที่ท�าให้ 

การท�างานหมดความมั่นใจ หรือการตัดสินใจที่
ผดิพลาดท�าให้หมดความเชื่อมั่นที่จะท�า คนว่าง

งาน มดืมนไม่มตีวัช่วย อยากมงีานแต่โอกาสไม่มา ธรุกจิส่วนตวั  
เกดิความลงัเลจะหยดุหรอืเดนิหน้าต่อ สถานการณ์ไม่แน่นอนอย่า
ประมาท การเงิน : ใช้จ่ายกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตจะดีกว่า 
อย่าฟุ ่มเฟือยไปเลย ความรัก : คนโสด อย่าด่วนตัดสินใจ 
ล้มเลิกความสัมพันธ์ที่ดี คนมีคู่ ความมุทะลุ เอาแต่ใจท�าให้เกิด
ปัญหา

ราศีกรกฎ (16 ก.ค. - 15 ส.ค.)
การงาน : เตรยีมรบัมอืความท้าทายครั้งใหม่ 

โปรเจ็กต์ใหม่ท�าให้ได้รู ้จักคนมากขึ้น คนว่างงาน  
มีข่าวดีเรื่องงาน ได้โอกาสแล้วนะ ธุรกิจส่วนตัว ถือว่าฟื้นตัวขึ้น 
มาบ้าง ไม่ได้หนักหนากว่าที่ผ่านมา เริ่มหายใจได้ดี การเงิน :  
ขยันเข้าไว้แล้วเงินจะมาเอง อย่าหมิ่นเงินน้อย อย่าคอยวาสนา 
ความรัก : คนโสด มีคนมาให้เลือกเยอะ สายเปย์ทั้งนั้น  
คนมคีู่ อย่าเอาแต่ให้เงนิทอง แต่ไม่ให้ความรกั

ราศีสิงห์ (16 ส.ค. - 16 ก.ย.)
การงาน : อยู่ในสถานการณ์ที่มีแต่เรื่องชวนให้

หงุดหงิด ไม่ได้ดั่งใจ ท�าอะไรก็ไม่ราบรื่นอย่างที่หวัง 
เอาไว้ คนว่างงาน ไม่มีใครได้อะไรดั่งใจ ได้โอกาสแล้วท�าไปก่อน  
ธุรกิจส่วนตัว เกิดความผิดพลาดเยอะขึ้น หวังแต่ไม่เป็นอย่างหวัง  
ออเดอร์มาน้อย การเงิน : เกิดความลังเล เกิดความวิตกกังวลกับ 
รายจ่ายท่ีไม่พอ เพราะสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว ความรัก :  
คนโสด ได้เจอรักใหม่ อายุมากกว่า เป็นชาวต่างชาติ คนมีคู่ อย่า 
เจ้าระเบียบมากนัก อย่าเครียดมาก คนรักหนีได้

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)
การงาน : เดอืนนี้ดวงการงานถอืว่า ปังมาก

ส�าหรับ ราศีกันย ์ มีโอกาสที่ดีมากขึ้นแล้วนะ  
ท�าให้เต็มที่ คนว่างงาน ได้งานใหม่ ได้เริ่มต้นชีวิต

ใหม่สักที ธุรกิจส่วนตัว ถือว่ามีโชคกับเขาบ้างแล้ว ท�าให้ดีล่ะ  
การเงิน : ต้องทุ ่มเทพลังทุกด้านกว่าจะได้เงินแต่ละบาท  
ระวังหมดไปกับคนอายุน้อยกว่า หรือบริวาร ความรัก : คนโสด 
เร่ือย ๆ เฉ่ือย ๆ ไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์ คนมีคู่ มัวแต่ 
รับผดิชอบสิ่งท่ีต้องท�ามากกว่า ไม่ค่อยมีเวลาให้

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 15 พ.ย.)
การงาน : เข้าสู่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

รวดเร็ว การปรับตัวในการท�างานที่ต้องอัพเดท 
ความรู้ตลอดเวลา ถือเป็นช่วงที่เคร่งเครียดพอตัว 

คนว่างงาน จะได้เข้าสู่สถานการณ์ใหม่ ๆ รบัมอืด ีๆ ธรุกจิส่วนตวั 
ถือว ่าเปลี่ยนแปลงเร็วแต่ไปในทางที่ดีขึ้น การเงิน : หมด 
ไปกับการเพิ่มความรู้ เพิ่มสกิลการท�างานมากกว่า ไม่ค่อยได้ 
มีรายจ่ายกวนให้ปวดหัว ความรัก : คนโสด ได้เจอคนที่อบอุ่น  
แม้อายจุะมากกว่า คนมคีู่ ต่างยงัดูแลจติใจกนัและกนัดี

ราศีพิจิก (16 พ.ย. - 15 ธ.ค.)
การงาน : เป็นเดอืนที่ต้องรบัมอืกบัสถานการณ์

ข่าวลอื ข่าวต่าง ๆ  เข้ามาท�าให้เสยีสมาธจินงานไม่เดนิ 
บริวารสร้างปัญหา ดื้อดึงจนงานสะดุด คนว่างงาน  

ต้องแข่งขันหางานสักหน่อย ธุรกิจส่วนตัว ช่วงนี้ถือว่าต้องใจสู ้  
แต่อย่าลงทุนเพิ่ม ไม่แน่นอน การเงิน : ใช้จ่ายหมดไปกับคนรักเสีย
มากกว่า เก็บออมบ้าง หรือหัดวางแผนแบ่งออม ความรัก : คนโสด 
เจอความสมัพนัธ์ที่ไม่ชดัเจน คนมคีู่ เหมอืนทนอดึอดั ทนอยู่

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 13 ม.ค.)
การงาน : เกิดอาการเบื่อหน่าย เกิด 

ความเซ็งกับการท�างาน หรือสภาพแวดล้อมที่ 
น่าเบื่อมาก ๆ  คนว่างงาน ยงัจ�าเจกบัสิ่งเดมิ ๆ  แต่ท�า 

อะไรไม่ได้ ธรุกจิส่วนตวั ไม่ค่อยดขีึ้น ได้เท่าทนุ เผลอ ๆ อาจต้อง
ทบทวนการหยุดชั่วคราว การเงิน : ต้องเคร่งครัดในการใช้เงิน 
ต้องสุขุมในการใช้จ่าย เพราะอาจหาเงินไม่ได้เท่านี้อีกแล้ว  
ความรัก : คนโสด เจอความรักที่เติมเต็มใจ คนมีคู่ ยังจับมือ
ฝ่าฟันสถานการณ์ไปด้วยกนั



10 WWW.DAD.CO.TH DAD MAGAZINE

Editor/Executive Visions ภาพข่าวเร่ืองจากปก/ข่าว ธพส. สิ่งแวดล้อม

ถอดบทเรียนเหรียญทองโอลิมปิกสุดระทึกถอดบทเรียนเหรียญทองโอลิมปิกสุดระทึก
ต่างประเทศ/Global Trend สังคม/วัฒนธรรม ท่องเที่ยว วาไรตี้/ดวง กีฬา/สุขภาพ สาระบันเทิง

สถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 สร้างสถิตินิวไฮรายวัน 
ก่อความหวั่นวิตกให้ประชาชน แต่วิกฤติน้ียังปรากฏเรื่องดี 
ให้คนไทยได้ดีใจอยู่บ้าง นั่นคือเรื่องของ “สมุนไพรไทย”  
จดุประกายความหวงัในการรกัษา รวมทัง้สร้างเกราะป้องกนั 
เสริมภูมิต้านทานไวรัสร้ายนี้

ข้อมูลด้านการแพทย์พุ่งเป้าไปที่สมุนไพรต�ารับยาไทยจาก
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าและสืบทอดจากรุ่นสู่
รุน่ ซึ่งมทีั้งสมนุไพรที่ผ่านการรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุแล้ว
ว่าสามารถใช้ในการรกัษาผูป่้วยโควดิได้จรงิ และที่ก�าลงัเร่งศกึษา
วิจัยเพื่อใช้ให้ทันกับสถานการณ์ โดย Top 5 สมุนไพรความหวัง 
คนไทยปราบโควดิ-19 ได้แก่

ฟ้้าทะลายโจร 
สารสกัดฟ้าทะลายโจรมีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ที่แพทย์

กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้วว่าช่วยรักษาโรคโควิดได้ และ
ถูกน�ามาใช้ในการรักษาผู้ป่วยควบคู่กับการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ 
โดยการวิจัยพบว่า ฟ้าทะลายโจรมีผลยับยั้งเชื้อไวรัส และมีฤทธิ์
ต้านการเพิ่มจ�านวนของเชื้อไวรัส จึงถูกน�ามาใช้ร่วมรักษากับ 
การแพทย์แผนปัจจุบันในผู้ป่วยที่มีระดับความรุนแรงน้อย (ไม่มี
ภาวะปอดอักเสบ) ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นตามล�าดับ และ
แทบไม่พบผลข้างเคยีง แต่ไม่สามารถป้องกนัโควดิได้ 

กระชายขาว 
สารแพนดรูาทนิเอ และพโินสโตรบนิ ในกระชายขาวมฤีทธิ์ต้าน

ไวรสัทั้งในระยะก่อนและหลงัการตดิเชื้อ ยบัยั้งการท�างานของเชื้อ
เอดส์ ต้านไวรสัไข้เลอืดออก และเป็นอกีความหวงัในการรกัษาโควดิ 
ซึ่งงานวจิยัของมหาวทิยาลยัมหดิล และ TCELS ที่ได้คดักรองสารสกดั
และสารประกอบธรรมชาตจิากพชืสมนุไพรไทยในท้องถิ่น 122 ชนดิ  
พบสารสกัด 6 ชนิด มีศักยภาพยับยั้งการเพิ่มจ�านวนของเชื้อก่อ 
โรคไวรสัโคโรนา (SARS-CoV-2) ที่ปรมิาณความเข้มข้นของยาในระดบั
น้อยๆ และไม่เป็นพษิต่อเซลล์ โดยสารสกดัจากกระชายมฤีทธิ์แรงที่สดุ

ขิง
รสเผ็ดร้อนของขิงท�าให้เป็นสมุนไพรที่นิยมน�ามากินแก้หวัด 

ซึ่งจากการศึกษายังพบว่า ในขิงมีสารส�าคัญคือ Zingerol และ 
Gingerol ที่สามารถแย่งจับกับต�าแหน่ง Main Protease จึงช่วย
ยบัยั้งการแบ่งตวัของไวรสัโคโรนาได้

ขมิ้นชัน 
สมุนไพรฉายาขุมทรัพย์แห่งเอเชีย พบว่าเคอร์คูมินอยด์ใน

ขมิ้นชันสามารถช่วยต้านอาการอักเสบ บรรเทาอาการปวดใน 
ผูป่้วยโรคข้อเข่าเสื่อม ยบัยั้งเซลล์มะเรง็หลายชนดิ บรรเทาอาการ
ท้องอดื ท้องเฟ้อ กระตุ้นระบบภูมคิุ้มกนั ต้านเชื้อแบคทเีรยี ไวรสั
ได้ดี ที่ส�าคัญสารส�าคัญในขมิ้นชัน และ Demethoxycurcumine 

สามารถแย่งจับกับต�าแหน่งของไวรัสโคโรนาที่จะเข้าสู่เซลล์ปอด 
และต�าแหน่งที่มผีลยบัยั้งการแบ่งตวัของไวรสั

มะขามป้อม 
สรรพคุณใช้เป็นยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ในทางพื้นบ้านใช้

รักษาหลอดลมอักเสบ วัณโรคปอด หอบหืด ช่วยส่งเสริมการ
ท�างานของระบบภูมิคุ ้มกัน โดยสารส�าคัญในมะขามป้อม
สามารถจับกับขาโปรตีนของไวรัสโคโรนาและตัวรับ ACE2 
ซึ่งมีบทบาทการผ่านเข้าเซลล์ปอด และยังเข้าจับกับเชื้อใน

หลายต�าแหน่งที่มีผลต่อการยับยั้งการสร้างและการแบ่งตัวของ
เชื้อไวรสัได้

Tips : “น�้าต้มสมุนไพร” ป้องกันโควิดได้จริงหรือ?
สมนุไพรไทยอย่างหอมแดง กระเทยีม กระชาย ขงิ ข่า ตะไคร้ 

มีสารส�าคัญอาทิ เควอซิติน, เคมเฟอรอล, อัลลิซิน, จินเจอรอล 
ช่วยต้านการอกัเสบและเสรมิสร้างระบบภมูคิุม้กนั จากคณุสมบตัิ
ข้างต้นจึงมีประโยชน์ต่อร่างกายในแง่ของการบรรเทาอาการหวัด  
ลดอาการอักเสบ และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เท่านั้น  
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยป้องกนัจากโควดิ-19 ได้

นอกจากนี ้การบรโิภคสารส�าคญัทีม่ใีนวตัถดุบิมากเกิน
ไปก็มักจะท�าให้เกิดโทษเช่นกัน และอาจผลเสียเมื่อน�ามา
ปรงุแต่งเป็นเครือ่งด่ืมทีผ่สมน�า้ผึง้ หรอืน�า้ตาล ส�าหรบัผูป่้วย 
เบาหวาน ดังนั้น หากเปล่ียนสมุนไพรเหล่านั้นให้มาเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งในอาหารเพื่อเพ่ิมกลิ่นรสสัมผัสที่ดีให้กับ
อาหาร ร่วมกับการกินอาหารให้ครบ 5 หมู่เพื่อให้ได้คุณค่า
ทางอาหารทีค่รบถ้วน ออกก�าลงัอย่างสม�า่เสมอ และพกัผ่อน
ให้เพียงพอ จะท�าให้ร่างกายแข็งแรงและมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้

Top 5 สมุนไพร
ความหวงัคนไทยปราบโควดิ-19

ในสถานการณ์ท่ียากล�าบากจากโควิด-19 คนไทยยัง
พอมีเรื่องราวดี ๆ เข้ามาเป็นพลังบวกให้กับหัวใจอยู่บ้าง  
นัน่คอืผลงานของนกักีฬาไทยในมหกรรมกฬีาโอลมิปิก 2020 
ทีป่ระเทศญีปุ่น่ โดยเฉพาะ “เทนนสิ - พาณพิคั วงศ์พฒันกจิ " 
ที่ผงาดคว้าเหรียญทองเทควันโด รุ่น 49 กก. หญิง  
ได้แบบระทึกใจ

ในรอบชิงชนะเลิศ พาณิพัคโคจร 
มาเจอกบั อาเดรยีนา เซเรโซ่ อเิกลเซยีส  
ดาวรุ ่งจากสเปน ซึ่งทั้งคู ่สู ้กันได้
อย่างสูสี จนมาถึงยกสุดท้าย  
อิ เกลเซียสท�าคะแนนน�าอยู ่  
10 - 9 และการแข่งขันก็ท�าท่า
ว่าจะจบลงด้วยความผิดหวัง
ของจอมเตะสาวไทย 

แต่แล้ว ในขณะที่เหลอือกีแค่ 
7 วินาทีสุดท้าย พาณิภัคได้จังหวะเตะท�าแต้ม
พลกินรกกลบัมาคว้าชยัชนะด้วยคะแนน 11 - 10  
กลายเป็นเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของ
ทมีเทควนัโดไทยที่ท�าได้ในสงัเวยีนโอลมิปิก  

แน่นอนว่านี่คือความส�าเร็จครั้งส�าคัญ  
ซึ่งสร้างความสขุให้กบัทกุคน แต่ในขณะเดยีวกนั 
เหรยีญทองโอลมิปิกเหรยีญนี้กเ็ป็นตวัอย่าง และ

เป็นบทเรยีนให้ทกุคนได้เป็นอย่างด ีไม่ใช่
เฉพาะแค่ตวันกักฬีาเท่านั้น 

สิ่งแรกที่ชัดเจนคือ เรื่องหัวจิตหัวใจ
นักสู้ของพาณิภัค ซึ่งไม่ยอมแพ้จนวินาที

สุดท้าย เหมือนกับวลีที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ 
ว่า “สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร” 
เพราะในสถานการณ์นั้น หากเธอถอดใจเพราะ
เห็นว่าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วินาที เธอคงไม่

ของ  เทนนิส - พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ
สามารถกระชากเหรียญทองโอลิมปิกกลับมาให้ 
คนไทยปลาบปลื้มกนัแน่นอน

ขณะเดยีวกนั ความส�าเรจ็ในวนันี้จะเกดิขึ้นไม่
ได้เลย หากพาณภิคัไร้ซึ่งความมุง่มั่นตั้งใจและอทุศิ
ตัวให้กับการฝึกซ้อมแบบสุดชีวิต โดยจอมเตะสาว
วัย 24 ปี จาก จ.สุราษฎร์ธานี เผยว่า เธอเก็บตัว 
ฝึกซ้อมอย่างหนักมาตลอด ภายใต้การดูแลของ 
โค้ชเช ยอง ซ็อก 

หลายครั้งที่เหนื่อยจนแทบขาดใจ หลายครั้ง
ที่เธอเสยีน�้าตาจากการฝึกอนัเข้มข้นและหนกัหน่วง
ที่สุดในชีวิต แต่สุดท้ายแล้ว มันก็น�ามาซึ่งผลลัพธ์
ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายที่ต้องการ

บทเรียนที่ขาดไม่ได้เลยคือ การเรียนรู้จาก
ความผดิพลาด โดยก่อนหน้านี้พาณภิคัเคยผ่านเวที

โอลมิปิกมาแล้วเมื่อปี 2016 ที่บราซลิ โดยในรอบ 8 คนสดุท้ายเธอ
ท�าแต้มน�า คิม โซฮุย จากเกาหลีใต้ 4 - 2 ในขณะที่เหลือเวลา
อกีแค่ 4 วนิาท ีแต่มาพลาดโดน คมิ โซฮยุ เตะเข้าศรีษะและพลกิ
เอาชนะไปได้อย่างน่าเจ็บใจ 6 - 5 ซึ่งนั่นเป็นโมเมนต์ที่พาณิภัค  
จ�าฝังใจ และเกบ็มาเป็นบทเรยีน จนกระทั่งสามารถลบ “ฝันร้าย” 
นั้นลงได้ส�าเรจ็ในศกึโตเกยีวเกมส์

นี่คือสารพัดบทเรียนต่าง ๆ  ที่อยู่เบื้องหลังเหรียญทอง
โอลิมปิกประวัติศาสตร์เหรียญนี้ !
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อักษร
สราญ    ...แสงสุดท้าย...

๏ สุดเส้นขอบฟ้าแสงสีส้ม

นิ่งงันไร้ลมละล่องเลื่อน

เมฆฟ้าซ้อนส้มผู้มาเยือน

กั้นคนกั้นเขื่อนรอแสงลับ

๏ สิ้นแสงสุดท้ายเขื่อนกระเสียว

ผ่านคืนเปล่าเปลี่ยวเมื่อฟ้าดับ

หมดสีหมดแสงที่ทอดทับ

สุดท้ายที่นับก็เท่านี้ !.

นายทิวา

เข่ือนกระเสยีว ด่านช้าง สพุรรณบรีุ



ติดต่อใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ
Call Center บรษิทั ธนารกัษ์พฒันาสนิทรพัย์ จ�ากดั

โทร. 0 2142 2222 และ 0 2142 2203 
info@dad.co.th
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ผู้ติดเชื้อโควิด-19
ท่านใดที่เข้าระบบดูแลที่บ้าน (HOME ISOLATION) แล้ว

แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อเกิน 48 ชั่วโมง
หรือผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ ที่ต้องการเข้าระบบการดูแลที่บ้าน

ประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง
อาหาร 3 มื้อ
ส่งปรอทวัดไข้แบบดิจิทัลและเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วให้
ยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ
ประสานส่งต่อรักษาหากอาการแย่ลง พร้อมยาฟาวิพิราเวียร์
ประคองอาการก่อน

ท่านจะได้รับหรือเข้าทาง LINE  
โดยเพิ่มเพื่อน @NHSO

กดเมนู บริการโควิด-19 ได้เช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก

กรอกข้อมูล/ลงทะเบียนได้ที่
https://crmsup.nhso.go.th

หรือสแกน QR CODE


