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ประธานทักทาย
สวัสดีปี  ฉลู..ย.ย  ค่ะ  หากคิดทบทวนความสำาเร็จ
ใน ปี ท่ี ผ่านมา  ก็จ ะ ไ ด้พบกับประสบการณ์ ท้ัง 
ในแง่ความสำาเร็จบ้าง  ล้มเหลวบ้าง  คละเคล้ากันไป 
หากพบกับความล้มเหลวในเร่ืองอะไร  น่ันหมายถึง
กำาลังเข้าใกล้หนทางสู่ความสำาเร็จในเร่ืองน้ันๆ  แล้ว 
ขอให้ใช้เวลาฉลอง  และร่ืนรมย์กับประสบการณ์ดีๆ
เหล่าน้ี  เพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์กับคนท่ีคุณรัก  หวน
คิดถึง  และกล่าวขอบคุณสำ หรับส่ิงดีๆ  ท่ีผ่านไปแล้วนะคะ
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ดิฉันขอเป็นตัวแทน  ขอบคุณ  คุณรุจิบูรณ์  คงสุนทร  หรือน้องเปิ้ล  ที่ผ่านมาได้สละเวลา
ร่วมทำางานบรรณาธิการวารสารช้างเผือก  ให้มีผลงานรูปเล่มสวยงามทันสมัย  แต่ด้วยติด
ภารกิจส่วนตัว  จึงทำาให้ไม่สามารถช่วยงานต่อได้  โดยในฉบับน้ี  ขอยินดีต้อนรับและขอบคุณ 
คุณณัฐรดา  กิตติคุณเดชา  หรือน้องโบ  ซ่ึงเป็นนักเขียน  นักวาดภาพประกอบ  และนักเล่านิทาน  ที่
สละเวลามารับหน้าที่บรรณาธิการวารสารช้างเผือกนี้ต่อไปค่ะ

ปี  พ.ศ.  2564  น้ีถือเป็นปีที่มีความสำ คัญย่ิงปีหน่ึงของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์
แลนด์  เน่ืองในโอกาสการครบรอบ  90  ปี  การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์  คณะทำางานสมาคมช้างเผือก  คณะครูอาสาโรงเรียน
ช้างน้อย  ซูริค  และสมาชิก  มีความปิติ  ยินดี  และขอเป็นส่วนหน่ึงที่จะได้มีโอกาสร่วมเฉลิมฉลอง 
และร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จะจัดขึ้นในปีนี้

นางกรรธนา มึลเลอร์ (เบียร์)
ประธานสมาคมช้างเผือก

ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวารสารช้างเผือก
โบขอฝากเนื้อ ฝากตัว
บรรณาธิการน้องใหม่

ด้วยนะคะ
: )

เรื่องเล่าจากรั้วโรงเรียน
โดย เรือจ้างต่างแดน

เร่ืองเล่าในรั้วของโรงเรียนปักษ์น้ี  ช้างน้อยมีกิจกรรมประจำ เดือนมา
เล่าสู่กันฟังเช่นเคย  ช่วงเดือนท่ีผ่านมาพวกเราช้างน้อย  ต้องรวมพลัง
สู้กับความเปล่ียนแปลงอันย่ิงใหญ่   เป็นการผันวิกฤตให้เป็นโอกาส 
เพ่ือต่อสู้กับความอยู่รอดในการดำ เนินงานของพวกเราครูอาสาก็ว่าได้  
ซึ่ง “เหล่าครูอาสาไม่เคยท้อค่ะ สู้ไม่ถอย ทำ ต่อไปแน่นอนค่ะ”

เปิดเรียนวันแรก  มีนักเรียนช้าง
น้อยมาเป็นสมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้น
อีก  12  คน  ปี น้ีรวมนักเรียน
ทั้ ง หมด   45  คน   น่ าชื่ น ใ จ 
ครูอาสาดีใจที่ ได้เป็นส่วนหน่ึง
ในการปลูกฝังความสำ าคัญ
ของภาษาไทยให้แก่สังคมไทยใน
ต่างแดน  ต้องขอบคุณบรรดา 
ผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจครู
อาสามือสมัครเล่นที่มีคุณภาพ
การันตีการสอนกับงานอาสามา
เป็นเวลา 10 ปี แถมยังไม่มีแนว
โน้มที่จะถอย  เพราะเรารักในงาน
ที่ทำ งาน  สนุกสนานในงานสอน  
เลยทำ ให้เด็กนักเรียนชอบที่จะมา
เรียนรู้ภาษาไทยจ้า
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อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเด็กทุกคนรอคอยช่วงก่อน
ปิดเทอมช่วงฤดูหนาวก็คือ  “วันคริสต์มาส”  ก็
ยังอนุโลมให้มีการจัดขึ้น  ภาพบรรยากาศในงาน
เล็กๆ  สร้างความสุข  สนุกสนานผ่านรอยย้ิม 
ได้ร่วมสนุกกับการแลก แจก แถมของขวัญจาก
ซานต้าเฒ่า ครูแจง ครูวิ ครูแก้ว ครูจิ๊บ ครูอัญ
ให้กับนักเรียนช้างน้อย

นอกจากน้ี  ยังมีกิจกรรมเพ่ิมความรู้ให้กับครู
อาสาช้างน้อย  เข้าอบรมวิธีจัดทำาส่ือการเรียน
การสอนสำ หรับครูอาสา  ตัดต่อวิดีโอโดยใช้ส่ือ 
Kinemaster  โดยเรียนผ่านซูมเป็นครั้งแรกกับ 
Thai Woman Network in Europe ตืน่เตน้มากคะ่ 
จัด เต็มกับ เ รียนรู้  ขอบอกเลยว่า ไ ม่ยากค่ะ 
ไ ด้รับประสบการณ์ตรึม  ความรู้ ล้วนๆ จ้า 
ฝึกบ่อยๆ  ก็ เ ก่งขึ้น เ ร่ือยๆ  โดยเฉาะครูแจง 
ครูอาสาช้างน้อยตั้งใจเรียนสัมฤทธิ์ผลรับใบ
ประกาศผ่านการอบรมกันทั่วหน้าเลยจ้า

อีกหน่ึงเร่ืองราวดีๆ  ขอขอบคุณและปรบมือ
ดังๆให้คุณครูโสมฐกาญจน์  เคียสไตน์  (ครูจิ๊บ) 
ได้สละเวลาทำาคลิปเป็นส่ือการสอนในหมวด 
การ เขี ยนพยัญชนะ แล ะสร ะ ไทย   มอบ ใ ห้
กับครูอาสาโรง เ รียนช้างน้อยใช้ เป็น ส่ือใน
การสอน  ติดตามชมผลงานได้ในช่องยูทูป 
Lern  Thai  tägliche bei Jeep นะคะ

ท้ายน้ีขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีความสุข  ทานอาหาร  ดูทีวี  อ่านบทความท่ีมีสาระน่ารู้ 
พวกเราจะนำ สิ่งที่เป็นประโยชน์มาแชร์ในวารสารปักษ์หน้านะคะ
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คุณวันดี
สุวรรณฑัต ไมเยอร์ 

ช้างพลายไปเยี่ยม คอลัมน์พิเศษ ร่วมเฉลิมฉลอง 90 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตเซอร์แลนด์

(Meiers Come inn – Thai Restaurant)

ด้วยปีนี้เป็นปีครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – สวิตฯ และเป็นปีครบรอบ 
50  ปี  ท่ีสตรีชาวสวิส  มีสิทธิ์ ในการลง
คะแนนเสียงในการเลือกตั้ง  คณะทำางาน
วารสารสมาคมช้างเผือก  จึงขอมีส่วนร่วม
ในการเฉลิมฉลองในโอกาสน้ีไปด้วยกัน  โดย
ในครั้งน้ีพวกเราได้ไปสัมภาษณ์คุณวันดี 
สุวรรณฑัต ไมเยอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของและเป็น
ผู้บริหาร ร้านอาหารไทย Meiers come inn 

– Thai Restaurant ตั้งอยู่ที่ Bülach ที่คน
ไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันดี

จากประเทศไทยมาสู่ประเทศสวิตฯ 

คุณวันดีเล่าว่า...เ ม่ือปี  1991  หนังสือพิมพ์ 
Bangkok   Pos t  มี ป ร ะ ก าศ รั บส มัคร 
เ พ่ือมา เป็น  Chef  ที่ ห้องอาหาร  White 
Elephant  ใน โรงแรมแมริออท  ประ เทศ 
สวิ ต เ ซอ ร์ แ ลน ด์   คุณวั น ดี ชน ะ เ ลิ ศก า ร
แข่งขันกับ  Chef  60  คนจากทั่วประเทศไทย  
หลังจากที่คุณวันดีได้มาทำ งานที่ประเทศสวิตฯ
ก็ได้เห็นความแตกต่างและบอกว่าเราทุกคนไม่ว่า
จะทำ งานที่ไหนในโลก  ขอให้มีความอดทนขยัน
หมั่นเพียร เคารพสถานที่ทำ งาน เคารพตนเอง
หากคนที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ออกไปทำ งานก็อยาก
จะให้ซื่อสัตย์กับสามี ซื่อสัตย์กับลูก และเคารพ
กฎหมายของประเทศสวิตฯ
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คิดอย่างไรกับความแตกต่าง 
ทางวัฒนธรรมของคนรุ่นใหญ่
กับคนรุ่นเก่า 

เก่ียวกับร้านอาหารไทย Meiers 
Come Inn – Thai Restaurant  

ด้วยยุคสมัยที่เปล่ียนไป   เราต้องยอมรับในความ
เปลี่ยนแปลง   เราเป็นคนในอดีตเราก็ต้องยอมรับ
ความเป็นอดีต  ส่วนคนรุ่นใหม่สังคมเขาก็ต้อง
ยอมรับส่ิงใหม่  เราเองซ่ึงเป็นคนในยุคอดีตก็ต้อง
เดินทางสายกลาง  รักษาวัฒนธรรมในอดีตของ
เราไว้ให้คงกับปัจจุบัน  ส่วนคนยุคใหม่เขาเองก็
ต้องรักษาวัฒนธรรมในยุคของเขาไว้เช่นกัน เมื่อ
ยุคเปล่ียนตัวเราเองน่ีแหละที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับ
ยุคน้ันๆ  เปรียบเทียบในการทำ งานเราต้องทำ ตัว
ให้เป็นลูกบอลที่ยิงได้ทั้ง  2  ประตู  คือต้องเข้ากับ
ลูกน้องได้ และก็ต้องเข้ากับหัวหน้าได้ 

“จงรักในส่ิงท่ีทำ   ทำ ในส่ิงท่ีรัก”  คุณวันดีไม่รู้สึก
เหน่ือย  เวลาเข้าครัวมีความสุข  เวลาอยู่ในร้านก็
มีความสุข  สุขเวลาเห็นลูกค้ามีความสุข  ลูกค้า
เอาเงินมาให้เรา  เราก็ตอบแทนด้วยอาหารที่มี
คุณภาพไปให้เขา 

การทำาธุรกิจคู่ชีวิตก็มีส่วน  หากคู่ชีวิตไม่เห็น
ด้วยเราก็ต้องยอมรับในความไม่เห็นด้วยของเขา
และให้เขาดูแลเร่ืองเอกสารอยู่บ้านไป  หากคู่ชีวิต
เห็นด้วย  ก็ถือเป็นความโชคดี  ก็ทำาไปด้วยกัน
  ส่ิงสำ คัญอีกส่ิงหน่ึงคือพนักงาน  เราต้องดูแลเขา
เต็มที่ ให้ใจเขาเต็มที่ เมื่อเราเต็มที่กับเขา เขาก็จะ
เต็มที่กับเรา   ส่วนส่ิงสำ คัญในการทำ ร้านอาหาร
อาหารจะต้องสะอาด มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม
สถานก็ต้องสะอาด มีแสงสว่างทำ ให้ลูกค้าเข้ามา
แล้วรู้สึกดี สบายใจ มั่นใจ ทำ อย่างไรก็ได้ให้ลูกค้า
มีความรู้สึกเหมือนนั่งทานอาหารในบ้านของเขา

ช่วงโควิดถือเป็นโอกาสดีที่ ไ ด้ เก็บตัวอยู่ บ้าน
ขอให้ใช้ โอกาสน้ีในการหาความรู้  ยูทูปเป็น
ช่องทางหน่ึงที่ดีมาก  และช่วงโควิดเป็นช่วงที่
วิเศษที่สุดที่ทำาให้เราได้อยู่กับตัวเอง  การเรียน
รู้ไม่ใช่ เพียงแต่ในห้องเรียน เราสามารถเรียน
รู้เ พ่ิมเติมและฝึกฝนจนชำานาญจนเป็นอาชีพ
ได้  และคุณวันดี เชื่อว่าหลังช่วงโควิดจะเกิด
ปรากฎการณ์  “คนเล็กอยู่ได้  คนใหญ่อยู่ยาก” 
คนเล็กอยู่ได้คือพวกเรา  ตัวเล็กๆ  ที่เป็นลูกจ้าง
จะกลับมาดูอาชีพ  หารายได้ เสริมให้ตัว เอง 
เ ล้ียงตัวเองให้อยู่รอด  คนใหญ่อยู่ยาก  คือ
เจ้าของธุรกิจ  ห้างร้านอาจจะประสบปัญหาว่า
ลูกค้ าจะกลับมา ซ้ือ เรา เห มือนก่อนอีก ไหม 
เจ้าของธุรกิจก็จะลำ บากมากขึ้นหลังช่วงโควิด

การใช้ชีวิตในช่วงโควิด 

การให้กำ ลังใจช่วงโควิด ผู้หญิงเราในช่วงโควิดควรปฎิบัติ
ตนอย่างไร

คุณวันดีอยากให้ น้องๆ  ทุกคน  “อยู่ ใ ห้ เป็น
เย็นให้ได้”  เราต้องยอมรับว่าก่อนหน้าน้ีเรามี
สงครามโลกครั้งที่  1 ครั้งที่ 2 ที่เราต้องซ่อนตัว
อยู่ในหลุมหลบภัยเพ่ือความปลอดภัยจากการ
สู้รบ  แต่ตอนน้ีเรามีสงครามโรคคร้ังที่  3  ที่เรา
ไม่ต้องไปซ่อนตัวอยู่ในหลุมหลบภัย  แต่เพียงอยู่
กับบ้านเพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิต  ก็ต้องบ้าน
ใครบ้านมัน   ชอบไม่เหมือนกัน   ทำาไม่เหมือนกัน
ทำ อย่างไรก็ได้ให้อยู่กันอย่างมีความสุข  แล้วเงิน
จะมา ความสุขจะมา

เข้าใจว่าช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกคนน่าจะลำาบาก
ส่ิงแรกเราควรช่วยเหลืออุดหนุนสินค้าที่ผลิต
ในประเทศสวิตฯ   เพ่ือให้เงินหมุนเวียนในประเทศ  
ในส่วนของผู้หญิงที่ เป็นแม่ บ้านหรือผู้หญิง
ทำางานนอกบ้านก็ขอให้ปรับในการทำาหน้าที่  
เราคือหน้าที่แม่บ้าน  หากสามีต้อง  work  from   
home  เช่น  เวลาเช้าเราภรรยาก็เสิร์ฟกาแฟ 
จัดอาหารเช้า  แล้วก็จัดสัดส่วนให้สามีทำางาน
ในส่วนของเขา  เวลาเที่ยงเราก็ทำาอาหารเที่ยง
ให้สามีทาน  หลังจากน้ันช่วงเบรคบ่ายก็คุยกับ
สามีนิดหน่อย  ถามไถ่ว่าเหน่ือยไหม  ออกไปเดิน
เล่นด้วยกันสักแป๊บดีไหม  ช่วงเย็นก็ทำาอาหาร
เย็นและทานม้ือเย็นด้วยกัน  แต่เราก็ต้องไม่ลืม
ว่าสามีก็ต้องการเวลาส่วนตัวเหมือนกันและ
เราก็ต้องเคารพเวลาส่วนตัวของเขา   ในส่วน
ของผู้หญิงที่ทำ งานและ  work  from  home  ก็ 
ต้องเคารพตนเอง  เคารพเวลาทำางาน  ควรแต่ง
ตัวให้ดูสบายตาเหมือนอยู่สำานักงาน   ทำางาน
ในเวลาที่ถูกต้องตามที่บริษัทให้มา  แต่เป็นเร่ือง
ที่น่าเสียดายว่าโควิดจะทำาให้เรามีเพ่ือนน้อยลง 
คุณวันดีขอบคุณช่วงโควิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่
ทำ ให้ได้มีเวลาอยู่กับสามีมากขึ้น   ได้ทานข้าวเช้า
ด้วยกัน บางวันก็ได้ไปเดินออกกำ ลังกายด้วยกัน
ทำ ให้มีเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
เพราะด้วยโลกยุคใหม่ โลกของ Touch Screen 
ทำ ให้ความสัมพันธ์ของเพ่ือน  ของครอบครัวของ
ลูก แยกออกไป

“ อยู่ให้เป็น...เย็นให้ได้ “
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สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ขอเชิญชวนสมาคม/ชมรมไทยในสวิตเซอร์แลนด์ ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมในโอกาสการครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในปีนี้ ด้วยการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ กด Like กด Share 
หน้าเฟซบุ้ก ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดทำ ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่น่าสนใจที่จะมีขึ้น

ตลอดทั้งปี 2564 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบนี้ หากสมาคม/ชมรม ประสงค์จะใช ้
ตราสัญลักษณ์ของโอกาสสำ คัญนี้ในการจัดกิจกรรมของตน สามารถเขียนอีเมล์ขอใช้ 

ตราสัญลักษณ์โดยแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ที่ contact@thaiswiss90years.org

ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง  ข้อแนะนำ ในการมีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 90 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – สวิตฯ 
คุณวันดีกล่าว  ด้วยความสัมพันธ์ที่มีมาช้านาน 
ประเทศสวิตฯ ยังมีอะไรให้ต้องค้นหาอีกมากมาย
และคุณวันดีก็อยากให้คนไทยที่มาอาศัยอยู่ใน
ประเทศสวิตฯ  ก็ควรจะทำาอะไรตอบแทนคืนให้
มากมาย  สมกับความสัมพันธ์ที่มีมายาวนาน 
มากกว่า 90 ปี โดยไม่เพียงให้ทางองค์กร หรือ
หน่วยงานราชการทำาอย่างเดียว  เราทุกคนถือ
เป็นฟันเฟืองเล็กๆ  ที่มีความสำาคัญ  คนน้ีอาจจะ
ทำ ได้เรื่องนี้  อีกคนอาจทำ ได้อีกเรื่องหนึ่ง

คุณวันดีเองก็ขอบคุณครูสอนภาษาไทยทุก
โรงเรียนที่เสียสละ  ในการที่คุณครูสอนภาษาไทย

ทุกโรงเรียน   กำ ลังทำ เมล็ดข้าวพันธุ์ใหม่   คือเด็ก
ลูกคร่ึงไทย  –  สวิตฯ  ให้เขาสามารถพูดภาษาไทย
ได้เวลาไปเมืองไทยก็ไม่เคอะเขิน   ให้ทุกคนถือว่า
ประเทศสวิตฯ  คือบ้านที่สองของเรา   คุณวันดีให้
หลักในการปฏิบัติตนว่า

“กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด
ซื่อสัตย์สุจริตต่อแผ่นดินอยู่”  

พวกเรามาจากเมืองไทยก็ต้องกตัญญูต่อแผ่นดิน
เกิด  และเม่ือมาอาศัยอยู่ในประเทศสวิตฯ  ก็ต้อง
รู้คุณต่อแผ่นดินอยู่

คณะทำางานหวังใจว่าเ ร่ืองราวจากการเข้าสัมภาษณ์ 
คุณวันดี  สุวรรณฑัต  ไมเยอร์  เจ้าของร้านอาหารไทย 
Meiers Come Inn จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่าน  คุณวันดี
ยินดีหากน้องๆ  สนใจอยากเรียนรู้อะไรเพ่ิมเติม  แต่ต้องนัด
รวมตัวกัน  น่าจะจัดเวลาให้ได้เดือนละครั้ง  คณะทำ งานขอ
ขอบคุณ คุณวันดี สุวรรณฑัต ไมเยอร์ เป็นอย่างยิ่งที่ให้
โอกาสเข้าสัมภาษณ์และได้มอบเร่ืองราวดีๆ  ในช่วงเฉลิม
ฉลองครบรอบ  90  ปี  ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย –  
สวิตฯ ให้กับผู้อ่านค่ะ
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ทางเลือกใหม่...โอนเงิน
จากสวิตเซอร์แลนด์ไปไทย
ผ่านที่ทำ การไปรษณีย์ Swiss Post หรือ PostFinance

ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ปัจจุบันน้ี  มีช่องทางการโอนเงินระหว่างประเทศ
ที่หลากหลาย  บริการทางเลือกใหม่ทางหน่ึง 
จ ากที่ ก า ร ไปรษณี ย์   Sw i ss   Pos t  ห รือ 
PostFinance ในการอำ นวยความสะดวกทาง 
ด้านการโอนเงินจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไป
ประเทศไทย โดยดำ เนินการผ่านธนาคารกรุงเทพ
เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับผู้ที่สนใจ

บัญชีจากครัวเรือน
โดย น้ำ เมา...เม้าท์

ผู้ ส่งสามารถย่ืนแบบฟอร์มขอโอน
เงินที่เคาน์เตอร์ของ  Swiss  Post, 
PostFinance  หรือโอนเงินผ่าน 
ระบบอินเทอร์เน็ตเงินโอนจะถูกตัด 
จากบัญชีผู้ส่งที่มีกับ  Swiss  Post, 
PostFinance

ทางเลือกการใช้บริการ 

ที่มา :

https://www.bangkokbank.com/th-TH/Personal/Other-Services/Transfers/

Transferring-Into-Thailand/Transfer-money-from-Switzerland-to-Thailand-

via-Swiss-post

ภาพ: Freepik.com

1 2 ผู้ส่งอาจเลือกใช้วิธีโอนด้วยเงินสด
หรือโอนเงินจากมูลค่าในบัตร  Post 
Finance  Card  ที่ เคาน์เตอร์ของ 
Swiss Post หรือ PostFinance 
ได้เช่นกัน

ค่าธรรมเนียมการส่งเงินที่ Swiss Post, PostFinance

วิธีการโอนเงิน

ส่งแบบฟอร์มการโอนเงินที่เคาน์เตอร์ 
Swiss Post, PostFinance

โอนเงินทางอินเทอร์เน็ต (e-Finance)

ใช้บัตร PostFinance Card โอนเงินที่
เคาน์เตอร์ Swiss Post, PostFinance

โอนด้วยเงินสดที่เคาน์เตอร์ Swiss Post, 
PostFinance

หากผู้รับเงินมีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ 

หากผู้รับเงินมีบัญชีกับธนาคารอื่น
ในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียมต่อรายการ

CHF 5

CHF 2

CHF 12

CHF 20

200  บาท / รายการ

250 บาท / รายการ

ค่าธรรมเนียมการรับเงินที่ธนาคารกรุงเทพ
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6หัวใจสำ คัญ
ของการใช้จิตวิทยาเชิงบวก
ปรับพฤติกรรมลูก6

จิตวิทยาในการเ ล้ียงลูก 
โดย คุณแม่ตลอดกาล

จิตวิทยาเชิงบวกคืออะไร

การเล้ียงลูกเชิงบวกน้ันตั้งอยู่บนหลักจิตวิทยาเชิงบวก  (Positive  Psychology)  มีจุดประสงค์ที่ 
จะนำ หลักการอันเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์  และการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อชีวิตมาพัฒนา 
คุณภาพชีวิตมนุษย์ให้เป็นคนดีและมีความสุข  โดยโฟกัสไปที่จุดแข็งของบุคคลและปัจจัยแวดล้อมที่มี
อิทธิพล  เช่น พ่อแม่ เพื่อน ครู ชุมชนหรือสังคม ความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมเหล่านั้นจะส่งผลต่อ
ความสุข  การมองโลกในแง่บวกการปรับตัวยืดหยุ่น  ความฉลาดทางอารมณ์  ความคิดสร้างสรรค์
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

ในขั้นแรก  คุณพ่อคุณแม่ท่ีสนใจ
แนวทางน้ีต้องเข้าใจเสียก่อนว่า
 ‘เด็กไม่ใช่ผ้าขาว’  แต่คือผ้าท่ีจะ
เป็นสีอะไรก็ได้ เพราะพวกเขาแต่ละ
คนมีจุดอ่อนจุดแข็ง  ความชอบ  
ลักษณะนิสัยความถนัดแตกต่าง
กัน  จุดหมายของแนวทางน้ีไม่
เ พียงเ พ่ือสนับสนุนความถนัด
ขับจุดเด่น  หรือด้านดีของเขาให้
สว่างไหวกลายเป็นคนเก่งเพียง
อย่างเ ดียว  แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อแม่ลูกจะเป็นไปอย่าง
ผาสุก  สุขภาวะทางกายใจของเขา
บริบูรณ์ตามไปด้วย

เม่ือเข้าใจหลักการน้ี  พ่อแม่จะไม่ยึดเอาความต้องการของตนเองเป็นศูนย์กลาง  ไม่เปรียบเทียบความ
สามารถลูกเรากับเพ่ือนๆ  ของเขาแต่จะอยู่เคียงข้างสนับสนุนให้เขาหาจุดแข็งของตนเองด้วยความ
เข้าใจ  และมองเห็นว่าชีวิตในแต่ละช่วงมีความหมายอย่างไร  และต้องการเติมเต็มในด้านไหน  น่ีคือ
แนวทางของจิตวิทยาเชิงบวกซ่ึงเชื่อว่าเม่ือส่งเสริมความถนัด  และบ่มเพาะพัฒนาการทางจิตใจและ
อารมณ์ลูกให้ดี  นิสัยใจคอและพฤติกรรมก็จะเจริญงอกงามในทางบวกเช่นกัน
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ประการท่ี  1:  พัฒนาการที่ดีของลูกตั้งต้น
จากสมองและปัจจัยส่งเสริมเชิงบวก 

สมองของคนเราแบ่งเป็น  3  ส่วน  คือส่วน
คิด  อารมณ์  และสัญชาตญาณ  สมองส่วน
อารมณ์มีพลังมากที่สุดและทำ งานร่วมกันกับ
สมองส่วนสัญชาตญาณเชิงอัตโนมัติเพ่ือให้
มนุษย์ดำ รงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เช่น ทารก
เม่ือหิว  กลัว  หรือรู้สึกไม่ปลอดภัยก็ร้องไห้
สมองส่วนอารมณ์จึงเปรียบเสมือน ‘คันเร่ง’ 
ในรถที่กระตุ้นให้เราเกิดความอยากอยากได้
  อยากกิน  อยากครอบครองข้าวของ  ในขณะ
ที่สมองส่วนคิดเป็นส่วนที่พิเศษสุดเพราะมีใน
มนุษย์เท่าน้ัน  สมองส่วนน้ีพัฒนาและฝึกฝน
ได้  ทำาหน้าที่คอยยับย้ังชั่งใจ  เปรียบเสมือน 
‘เบรก’  ชะลอความเร็วหรือหยุดเม่ือคันเร่ง
กำ ลังผลักให้กระทำ อย่างใดอย่างหนึ่ง

การพัฒนาสมองส่วนความคิดน้ีให้งอกงาม
ต้องอาศัยทฤษฎีนิเวศวิทยา (Ecologi-
cal  Theory)  ของยูรี  บรอนเฟนเบรนเนอร์ 
(Urie  Bronfenbrenner)  ควบคู่ไปด้วย 
ท่านเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการชาวอเมริกัน
ซ่ึงเชื่อว่าพัฒนาการเด็กขึ้นอยู่กับบริบทที่ก่อ
ขึ้นเป็นสภาพแวดล้อมรอบตัว หมายความว่า
ลูกจะเป็นเด็กดีมีคุณภาพได้  สภาพแวดล้อม
ที่เขาเติบโตต้องเอื้อให้เขาได้พัฒนาความคิด
จริยธรรมและกล่อมเกลาพฤติกรรมให้เขารู้
และทำ สิ่งที่ถูกที่ควร

บ้าน  บรรยากาศในครอบครัวอบอุ่นเป็น
มิตรกับลูก  ลูกพูดคุยกับพ่อแม่ได้โดยไม่
ต้องกลัว  พ่อแม่ไม่เอาแต่ส่ัง  ตี  ลิดรอน
ความคิดเห็นและการแสดงออกของลูก
รวมถึงบรรยากาศที่พ่อแม่และบุคคลใน

ครอบครัวปฏิบัติต่อกัน

องค์ประกอบของระบบนิเวศ
ที่จะไปกระตุ้นพัฒนาการที่ดีของลูกมีดังนี้

เหล่าน้ีเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลกับพัฒนาการสมองส่วน
คิดทั้งสิ้น ลูกที่เติบโตในระบบนิเวศที่อบอุ่น ได้รับการ
เอาใจใส่ที่เหมาะสม พัฒนาการสมองส่วนคิดก็จะแข็ง
แรง เวลาสมองส่วนอารมณ์และสัญชาตญาณกระตุ้น
ให้ทำ บางสิ่งที่จะไปทำ ร้ายคนอื่น สมองส่วนคิดที่มี
ภูมิคุ้มกันนี้จะทำ หน้าที่ยับยั้งสิ่งเหล่านั้นได้

โรงเรียน  ต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้
แสดงความคิดออกความเห็น  เป็นตัว
ของตัวเอง  ฝึกความกล้าหาญและ
รับผิดชอบในการตัดสินใจ  ไม่ยัดเยียดกฎระเบียบให้
  เอาแต่ปฏิบัติตามคำ ส่ังหรือสร้างบรรยากาศของการ
แข่งขันและกดดัน

เพื่อน 
ที่เขาคบเป็นอย่างไร

ชุมชน   ผู้คนที่ครอบครัวคบหาสนิท
สนม  ค่านิยมที่บ้านหรือสังคมตลอด
จนวัฒนธรรมประเพณีที่ชุมชนยึดถือ
ล้วนหล่อหลอมความคิด บุคลิกภาพ และการมองโลก
ของเขาในทางใดทางหนึ่ง

ส่ิงแวดล้อมอื่นๆ  เช่น  การใช้เวลา
กับโซเชียลมีเดีย  ส่ือต่างๆ  เกม ดนตรี
ภาพยนตร์

ทำ ความเข้าใจที่มาของพฤติกรรมป่วนผ่านมุมมอง
ของสมองฮอร์โมน และสิ่งแวดล้อม

ประการที่ 2: ฮอร์โมนมีผลกับพฤติกรรมของลูก

ลูกที่กำาลังก้าวสู่วัยรุ่นจะอารมณ์ร้อนและง่ีเง่า
เป็นเร่ืองธรรมดา  อันเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและเอสโตรเจนที่หล่ัง
ในช่วงวัยน้ีแล้วไป  สปาร์คสมองส่วนอารมณ์ให้
รุนแรงปรู๊ดปร๊าดขึ้นกว่าเดิม  2-3  เท่า  จุดต่าง
สำ คัญในช่วงน้ีจึงอยู่ที่สมองส่วนคิดของพวกเขา
ว่ามีเบรกติดตั้งไว้หรือไม่  ถ้าสมองส่วนคิดของ
พวกเขาถูกฟูมฟักขัดเกลามาในระบบนิเวศที่ดี
  สมองส่วนน้ีจะมีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะกระตุกให้
เขาหยุดในจุดที่ควร

นอกจากฮอร์โมนทั้งสองแล้ว  ยังมีฮอร์โมนอีก
ตัวชื่อ ออกซิโทซิน หรือเรียกเก๋ๆ ว่า ฮอร์โมน
รักซ่ึงมีหน้าที่ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกที่เกิด
ขึ้นระหว่างมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  ซ่ึงสมองจะหล่ัง
ออกมาเวลารู้สึกอยู่ในห้วงรัก เช่น ตอนออกเดท
อย่างหวานแหววกับแฟน  หรือขณะแสดงความรัก
ความห่วงใยกันระหว่างพ่อแม่ลูก

เด็กท่ีได้รับการการเล้ียงดูอย่าง
อบอุ่น จะมีการหลั่งออกซิโทซิน
ในระดับปกติซ่ึงส่งผลดีต่อการ
ทำางานของระบบสมองส่วนคิด
ผลคือเด็กมีความยั้งคิดและหัก
ห้ามตนเองไม่ให้ออกนอกลู่นอก
ทางได้ดีกว่า  ในขณะท่ีเด็กท่ีเติบโต
ในสภาพแวดล้อมที่กดดัน  เครียด
หรือหวาดกลัว  จะมีการถดถอย
ของระดับการหลั่งฮอร์โมนตัวน้ี 
เด็กจะบกพร่องในการควบคุม
อารมณ์และพฤติกรรมเม่ือโตขึ้น
และมีแนวโน้มหันไปพ่ึงยาเสพติด
และเ กิดภาวะบกพร่องทางจิต
ใจอื่นๆ  ร่วมด้วยเช่น  วิตกจริต 
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้
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เมื่อลูกดื้อ!!

ก่อนอื่นพ่อแม่ต้องตีให้แตกเสียก่อนว่า  เด็กด้ือ
สำ หรับพ่อแม่เป็นอย่างไร และขนาดไหนเรียกว่า
เป็นปัญหา เด็กดื้อในที่นี้ไม่ได้หมายถึง เด็กที่ไม่
ทำาตามคำาส่ังเม่ือพ่อแม่บังคับให้เขาเรียนในส่ิงที่
เขาไม่ชอบ ต้องเก่งในสิ่งที่เขาไม่ถนัด ห้ามไม่ให้
ทำ ในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาต่อต้านฟูมฟาย หรือมี
ปัญหาเพราะสอบได้ที่โหล่ของห้อง เอาแต่เล่นฟิก
เกอร์ ต่อโมเดล สนใจกีตาร์ อ่านการ์ตูนมากกว่า
หนังสือสอบ พฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่เรากำ ลัง
พูดถึงคือเด็กจัดการอารมณ์ของตนเองไม่ได้ 
มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงกับกับทั้งพ่อแม่หรือ
คนอื่น  ไม่สามารถใช้เหตุผลในการตัดสินใจเกิน
กว่าจะรับได้ในวัยว้าวุ่น

ดร.  เดวิด  เจ  ฮอว์ส  (Dr.  David  J  Hawes)  
ผู้อำานวยการคลินิกวิจัยพฤติกรรมเด็กแห่ง
ศูนย์พัฒนาสมองและจิตใจ  มหาวิทยาลัยซิดนีย์ 
และจิตแพทย์เฉพาะทางด้านปัญหาทางอารมณ์
และพฤติกรรมในเด็ก  อธิบายถึงลักษณะของ
พฤติกรรมเชิงลบที่ เข้าข่ายว่าเป็นปัญหา  เช่น
เกรี้ยวกราด (tantrums) ก้าวร้าว (aggres-
sion) และต่อต้าน (defiance) ไว้ดังนี้

ลูกแสดงพฤติกรรม
ล บ เ ป็ น ป ร ะ จำ า จ น
แทรกแซงความผาสุก
ในครอบครัว ถึงระดับ
ที่ ไ ม่อาจพูดคุยกันได้
พร้อมหน้าหรือต้องงด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

เม่ือพฤติกรรมลบของ
ลูกกระทบต่อสมาชิก
ในครอบครัวรุนแรง
กระทบความสัมพันธ์
ของพ่อแม่ หรือพี่น้อง
ต้องมีปัญหาไปด้วย

เ ม่ื อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ล บ
ของลูกสร้างบาดแผล
ทางความรู้สึกอย่าง
ใหญ่หลวง เกินกว่าจะ
รับมือด้วยวิธีที่ใช้เป็น
ปกติ

เ ม่ือลูกใช้พฤติกรรม
ลบย่ัวยุให้ของพ่อแม่
โม โห ถึ งขีด สุด  เ พ่ื อ
ให้ลงโทษตัวเองหรือ
สร้างความเจ็บปวด
ทางใจ

เม่ือมาถึงจุดน้ี  ได้เวลาที่พ่อแม่ต้องเยียวยาแก้ไขเขาแล้ว  หนทางรักษาด้วยแนวทางจิตวิทยาเชิงบวก
อาจเป็นยาขนานเอกที่พ่อแม่สามารถถอนพิษให้ลูกฟื้นจากความป่วยไข้ทางใจ
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หลักสำาคัญอันเป็นเสมือนยาครอบจักรวาลท่ีพ่อแม่ต้องมีไว้ประจำา
บ้านเสมอ 

1.  ความอบอุ่นปลอดภัยและไว้วางใจระหว่างกัน
ข้อน้ีสำาคัญเป็นอันดับหน่ึง  วิธีคิด  และคุณค่า
ความดีงามจะงอกงามขึ้นในใจเขาได้หรือไม่ขึ้น
อยู่กับว่าลูกได้รับความรัก  ความเอาใจใส่เพียง
พอหรือไม่ความรู้สึกปลอดภัย มีคุณค่าในตัวเอง
จะเกิดขึ้น  เม่ือพ่อแม่เปิดใจยอมรับในความชอบ 
ความต้องการของเขาด้วยความเข้าใจ อย่าทำ ให้
บ้านเป็นที่ที่อยู่แล้วรู้สึกกดดัน หวาดกลัว

2.  ค้นหาและโฟกัสที่จุดแข็งหรือด้านดีของลูกเป็น
หลัก  ให้พ้ืนที่กับด้านสว่างของเขาเป็นคำ ชมและ
กำ ลังใจในส่ิงที่เขาทำ ดี   (positive  reinforce-
ment)  ผศ.ดร.อุษณี   โพธิสุข   ผู้ เขียนหนังสือ 
‘เม่ือลูกรักมีปัญหา’  แนะนำ วิธีเสริมจุดแข็งของลูก
จากประสบการณ์ในการทำ งานกับเด็กที่มีปัญหา
ระดับรุนแรงในโรงเรียนพิเศษสำาหรับเด็กกลุ่มน้ี
และเป็นที่ปรึกษาให้พ่อแม่ผู้ปกครองมากว่า 20 ปี
ไว้ดังนี้

เอ่ยขอบคุณเม่ือลูกช่วยงานบ้านหรือมีวินัย
ความเรียบร้อย  ให้เขาเห็นคุณค่าความดีงามและ
รู้สึกบวกที่จะมีวินัยติดตัวไปในภายหน้า

“ขอบคุณมากจ้ะที่มีน้ำ ใจช่วย
เก็บผ้าให้แม่”

“วันนี้ลูกน่ารักมาก ช่วยพ่อขนต้นไม้แล้วยัง
ช่วยรดน้ำ แปลงผักอีก เดี๋ยวเสร็จแล้วเราไป
กินไอติมอร่อยๆ กันนะ”

“เย็บผ้าไม่ใช่เรื่องง่าย หนูลองทำ ตามที่เขา
สอนในยูทูบดูสิ ทำ เองหนูก็จะเก่งเองนะ”

“เดี๋ยวถ้าหนูทำ การบ้านเสร็จแล้วเราค่อยไป
เล่นแบดกันนะ”

“ไม่เป็นไร ผิดเป็นครู พ่อเข้าใจว่าลูกท้อใจและ
ชื่นชมในความพยายามของลูกมากเลยนะ”

ให้รางวัลที่ เขาชอบ  อาจเป็นของโปรดหรือ
กิจกรรมที่เด็กสนใจ

กระตุ้นให้เขาเรียนรู้  ทำ ในส่ิงที่ทำ ไม่เป็น  และแก้
ปัญหาด้วยตัวเอง

ปลอบโยนเมื่อผิดพลาดและให้กำ ลังใจ

“โอ้โห  ลูกพับผ้าห่มเก็บเตียงซะ
เรียบร้อย เป็นเรื่องดีมากเลย แม่ชื่น
ใจจัง”

กระตุ้นให้เขาลองลงมือทำ ในสิ่งที่ไม่มั่นใจ

“ถ้าอยากลงแข่งเต้น ก็เอาเลยลูก ไม่
ลองไม่รู้นะ”

ตรงข้ามกับพ่อแม่ที่ใช้วิธีลงโทษ ดุด่า บังคับ ยื่นข้อห้ามเด็ดขาดไม่ให้ทำ สิ่งที่พ่อแม่ไม่เห็นด้วย หรือ
ลิดรอนสิทธิบางอย่างที่เขาเคยได้ เช่นยึดโน้ตบุ๊ค ในการรับมือพฤติกรรมไม่ได้อย่างใจของลูกโดย
ปราศจากการรับฟังปัญหาอย่างเข้าใจ ธรรมชาติการปกป้องตนเองของเขาจะตื่นตัวทันที พวกเขาจะ
ทำ สิ่งที่สวนทาง โกหกแอบทำ โดยพ่อแม่ไม่รู้ หรือไม่ก็อาจระเบิดการต่อต้านและปิดกั้นตัวเองรุนแรงขึ้น
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3.  การส่ือสารในบ้านระหว่างพ่อแม่กับลูกต้องอยู่
บนความเข้าใจและเมตตาธรรม

ทำาได้โดยท่าทีที่แสดงออกถึงการยอมรับ เช่น 
พยักหน้าและสบตาระหว่างรับฟัง  หรือน่ิงฟัง
อย่างตั้งใจไม่ทำ อย่างอื่นไปด้วย

ใช้คำาพูดกระตุ้นหรือตอบสนองให้ลูกเล่าความ
คิด การตัดสินใจ แผนการ หรือความรู้สึก เช่น
“อยากรู้ว่าลูกคิดยังไงตอนเพ่ือนสารภาพกับหนู
แบบนั้น” “ยังไงอีก เล่าต่อสิ พ่อกำ ลังฟัง” 

รับฟังอย่างเข้าใจ  ต้องมีคุณภาพและในเวลา
ที่ เหมาะสมด้วย  คือฟังเม่ือลูกพร้อมจะเล่าและ
เราพร้อมจะฟัง  ไม่มีเวลาก็ต้องบอกตามตรง
แล้วหาเวลาคุยกันใหม่  ขณะฟังให้ตัดความ
คิดการตัดสิน  การวิจารณ์  คำาเทศนาส่ังสอน 
คำาแนะนำาต่างๆ  ไว้ก่อน  แค่รับฟังจากมุมมอง
ความรู้สึกของเขาจนจบ  ให้เขาเห็นว่าเราไว้วางใจ
และยอมรับความรู้สึกของเขาไม่ว่าจะเป็นอย่างไร
ถูกผิดไม่สำ คัญ กระตุ้นให้เขาคิดแก้ไข ตัดสินใจ
ด้วยตนเองดูก่อน

4. สอนการควบคุมอารมณ์ (self-control) พ่อ
แม่ต้องย้อนดูที่ตนเองก่อนเวลาโมโห  ใช้อารมณ์
คุยกับลูก  แดกดัน  ประชดประชันเสียดสีรึเปล่า 
หรือเลือกที่จะเก็บซ่อนอารมณ์ด้านลบทุกอย่าง
ไม่ให้ลูกเห็นเลย  เดินหนีทุกคร้ังที่ตนหงุดหงิดหรือ
ตอนลูกระเบิดอารมณ์

โลกแห่งความจริงห น่ึงที่ ลูกต้อง เ รียน รู้คือ
พวกเขามี โอกาสพบเจอคนที่กำ า ลัง หัว ร้อน 
และแม้ผู้ใหญ่จะทำาน่ิงเฉย  เด็กน้อยก็ยังรับรู้ถึง
บรรยากาศที่ไม่ดีได้

ดังน้ันทางที่ดีที่สุดเม่ือรู้ว่าตนเองกำ ลังโมโหหรือ
เหน่ือยล้า  ส่ิงที่ควรทำ คือบอกความรู้สึกของตัว
เองกับลูกไปตามตรงโดยไม่ใส่อารมณ์ว่าตอน
น้ีกำาลังรู้สึกเหน่ือย  เครียด  เพราะอะไร  และจะ
จัดการกับอารมณ์ตัวเองอย่างไร

“ตอนนี้แม่อารมณ์บ่จอยมากๆ เลย
ยังไม่มีสมาธิคุยเท่าไหร่ ที่ทำ งานแม่มี
เรื่องวุ่นวายยังไกล่เกลี่ยไม่ได้เลย แม่
ขออยู่ในห้องทำ งาน โทรปรึกษากับ 
ผอ. สักชั่วโมงหนึ่งนะจ๊ะ เย็นนี้เราค่อย
คุยกันหลังกินข้าวนะ”

“พ่อกำ ลังโมโหนะ เพิ่งรู้ว่าลูกไปบ้านป้าโดย
ไม่บอกก่อน บ้านเขาอยู่ไกลแล้วทางเข้าก็
เปลี่ยวมาก พ่อเป็นห่วง เราจะคุยกันเรื่อง
นี้อีกทีหลังกินข้าว พ่ออยากฟังเหตุผลลูก
ตอนอารมณ์เย็นกว่านี้”

5.  พ่อแม่ต้องตกลงเร่ืองวินัยและ
กติกาในบ้านให้ไปทิศทางเดียวกัน
 ไม่ใช่พ่อรับฟังและใช้ความเข้าใจ 
ให้อิสระในการคิด แต่แม่ไม่ยืดหยุ่น
เข้มงวดทุกกระเบียดนอกจากลูก
จะเกิดความสับสน  เกิดการเลือก
ข้างและปิดกั้นแม่

6. คำ นึงเสมอว่า ‘เด็กคือผ้าหลากสี’ อย่าเปรียบ
ลูกของเรากับลูกของคนอื่น  อย่ามองว่าเขาดี
กว่าหรือด้อยกว่าพ่ี  หรือเพ่ือนในชั้น  พยายาม
ทำ ความเข้าใจว่าแต่ละคนมีพื้นฐานอารมณ์ ความ
ถนัดไม่เหมือนกัน  เด็กแต่ละคนเหมือนสีคนละสี
เฉดเข้มอ่อนคละกันไป  บางคนว่านอนสอนง่าย 
ในขณะที่บางคนซน  มีพลังล้นเหลือ  พ่อแม่ต้อง
ยืดหยุ่นปรับวิธีเลี้ยงดูให้เหมาะสมกับเขา

การเล้ียงลูกเหมือนการฟูมฟักเมล็ดพันธุ์ให้เติบโต
ขึ้นด้วยการเอาใจใส่ รดน้ำ เพิ่มใส่ปุ๋ย กำ จัดวัชพืช
  และหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับชนิดของเขาต้นไม้บาง
ต้นต้องปลูกลงกระถางชอบที่ร่ม  ไม่ชอบแสงแดด
บางต้นปลูกกลางแจ้งลงดิน   พ่อแม่ต้องปรับ
กลยุทธ์  ยืดหยุ่นกันตามแต่ว่าเขามีจุดเด่นแบบ
ไหน  สถานการณ์เป็นอย่างไร  ขอให้พ่อแม่ทุกคน
วางใจเป็นกลางว่า  ไม่มีวิธีเล้ียงลูกวิธีไหนที่ดีที่สุด
และไม่มีใครเล้ียงลูกได้สมบูรณ์แบบที่สุด  ความรู้
และแนวทางการเล้ียงลูกต่างๆเป็นเคร่ืองมือเสริม
หน่ึงที่พ่อแม่สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสม  
อย่างไรก็ตาม  ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจ
และสายใยในครอบครัวก็คือปัจจัยยืนหน่ึงที่ต้อง
ม่ันคงเสียก่อน  แสดงต้นแบบของคนมีวุติภาวะ
ทางอารมณ์และจิตใจที่เป็นตัวอย่างให้เขาเห็น  ลูก
ก็จะเติบโตขึ้นด้วยการมองโลกในแง่บวกและมีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์จิตใจที่แข็งแรงตามไปด้วย

ที่มา:
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ของใครดีที่สุด 
เปรียบเทียบวัคซีนโควิด-19

ปัจจุบัน วัคซีนของ 4 บริษัท คือ อ็อกซ์ฟอร์ด
-แอสตราเซเนกา  (Oxford-Astrazene-
ca), ไฟเซอร์-ไบออนเทค  (Pfizer-BioNTech),   
สปุตนิก (Sputnik) และ โมเดอร์นา (Moderna) 
ล้วนถูกนำ มาฉีดแล้วให้คนหลายสิบล้านทั่วโลก

อาสาสมัครมากกว่า  20,000  คนเข้าร่วมการ
ทดลองวัคซีนขั้นที่ 3 ของอ็อกซ์ฟอร์ด ครึ่งหนึ่ง
อยู่ในสหราชอาณาจักร  และที่เหลืออยู่ในบราซิล
โดยมีการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้
รับวัคซีน 1 โดส หรือ 2 โดส หรือ วัคซีนหลอก
จากน้ันจะมีการประเมินผลการตอบสนองในวันที่

อาสาสมัครเหล่าน้ีรับวัคซีน  และจะติดตามผลใน
อีก 1 สัปดาห์, 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ หลัง
การรับวัคซีนทั้ง 2 โดส นักวิจัยบอกว่าวัคซีนนี้
ป้องกันการติดโรคโควิด-19 ได้ผล 70% เมื่อ
อาสาสมัครได้รับวัคซีนในโดสที่ “สูง” สองโดส 
สามารถป้องกันการติดโรคได้ที่ 62% แต่ตัวเลข
นี้จะสูงถึง 90% หากได้รับวัคซีนโดส “ต่ำ ” หนึ่ง
ครั้ง แล้วตามมาด้วยโดส “สูง” หนึ่งครั้ง แต่ยังไม่
ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่า  ทำ ไมจึงให้ผลที่แตกต่าง
กัน  นอกจากน้ียังพบการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ
ในระดับที่ต่ำ ลงในกลุ่มที่รับวัคซีนโดสแรกต่ำ และ
โดสหลังสูงอีกด้วย

Vecteezy.com

โดย : หญิง กัญญภัทร

เมื่อ พ.ย. ปีที่แล้ว บริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) และ 
ไบออนเทค  (BioNTech)  ซ่ึงเป็นผู้คิดค้นวัคซีน 
ป้องกันโรคโควิด-19 ประกาศว่า ผลการทดลอง
วัคซีนนี้กับคน 43,500 คน ใน 6 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐฯ เยอรมนี บราซิล อาร์เจนตินา แอฟริกาใต้
และตุรกี  โดยผู้เข้าร่วมการทดลองจะได้รับวัคซีน 
2  โดส  ในระยะเวลาห่างกัน  3 สัปดาห์ พบว่าทำ ให้
คน 90% มีภูมิคุ้มกันจากโรคโควิด-19

ส่วนผลเบ้ืองต้นของการทดลองในขั้นที่สาม
ของโมเดอร์นา  บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและ
เวชภัณฑ์จากสหรัฐฯ  บ่งชี้ว่า  วัคซีนชนิดใหม่

เทียบวัคซีนโควิด-19 แต่ละชนิด

ของบริษัทมีประสิทธิภาพในการป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้เกือบ  95%
 โมเดอร์นา  ทดลองวัคซีนชนิดน้ีกับอาสาสมัคร 
30,000  คน  ในสหรัฐฯ  โดยให้อาสาสมัครคร่ึง
หน่ึงได้รับวัคซีน  2  โดส   โดยมีระยะเวลาการ
ให้วัคซีนห่างกัน  4  สัปดาห์  ส่วนอาสาสมัคร
อีกคร่ึงที่เหลือได้รับยาหลอกซ่ึงไม่มีตัวยาจริง 
ผลปรากฏว่า  มีอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีนจริง 
ติดเชื้อโรคโควิด-19  เพียง  5  คน  ส่วนกลุ่มที่
ได้รับยาหลอกติดเชื้อไป  90  คน  บริษัทระบุว่า
วัคซีนตัวนี้สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 94.5%

โควิด-19: วัคซีนจะพร้อมใช้งานได้เมื่อไหร่
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ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่า  ในการทดลองคร้ังน้ีมี 
ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19  อาการรุนแรง  11  คน  แต่
ไม่ใช่คนในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนจริง

ส่วนวัคซีนของบริษัทกามาเลยา  (สปุตนิก  5) 
ซ่ึงทราบผลเบ้ืองต้นในการทดลองขั้นที่  3  แล้ว
เช่นกัน พบว่าประสิทธิผลของวัคซีนอยู่ที่ 92%

ความท้าทายในการพัฒนาวัคซีนโควิดคือการ 
กร ะตุ้ น ใ ห้ ร่ า งกายต่ อ สู้ กับ เชื้ อ ไ ว รัส ไ ด้ ไ ม่
ว่ า ผู้ รั บ วั ค ซี น จ ะ มี อ า ยุ ม า ก เ ท่ า ใ ด ก็ ต าม 

ที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-55019177

https://workpointtoday.com/covid-vaccine-sideeffect/

ภาพ: Freepik.com

ชนิดของวัคซีน

วั ค ซีนของอ็ อก ซ์ฟอ ร์ด   ทำ า ม าจาก ไ ว รั ส 
ไข้หวัดทั่วไป  (หรือที่รู้จักกันในชื่อ  อะดีโนไวรัส - 
adenovirus)  ที่อ่อนแอ  โดยได้นำาเชื้อ น้ีมา 
จากลิงชิมแปนซีไปดัดแปลงพันธุกรรม  เพ่ือที่เชื้อ
ไวรัสน้ีจะไม่สามารถขยายตัวในมนุษย์ได้  จาก
น้ันจะนำายีนที่ได้มาจากปุ่มโปรตีนของเชื้อไวรัส
โคโรนาไปใส่ในไวรัสไข้หวัดที่อ่อนแอและไม่เป็น
อันตรายต่อคนดังกล่าว

วัคซีนที่ ได้จะถูกนำาไปฉีดให้กับคนไข้  เซลล์ใน
ร่างกายมนุษย์จะสร้างปุ่มโปรตีนไวรัสโคโรนา
ขึ้น  เป็นการกระตุ้นใ ห้ระบบภูมิคุ้มกันสร้าง
แอนติบอดีหรือภูมิคุ้ม กันขึ้น  และกระตุ้น ใ ห้ 
ทีเซลล์ทำ ลายเซลล์ที่ติดเชื้อ

เม่ือคนไข้ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าสู่ร่างกาย 
จริง ๆ  ภูมิคุ้มกันและทีเซลล์ก็จะถูกกระตุ้นให้ต่อสู้

ผู้ที่มีอายุมากกว่ามีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง
ทำ ให้วัคซีนหลายชนิดไม่ได้ผลดีเท่ากับผู้ที่มีอายุ 
น้อยกว่า

ผลการทดลอง เห ล่ า น้ี ของมหาวิ ทยา ลัย 
อ็ อก ซ์ฟอ ร์ด ซ่ึ งผ่ า นการปร ะ เ มิ นผลของ 
ผู้ เชี่ยวชาญในวารสารแลนเซ็ตระบุว่า  เร่ืองน้ี 
อาจไม่เป็นปัญหา  โดยผลการทดลองพบว่า
ผู้ใหญ่ที่มีอายุ 56-69 ปี และมากกว่า 70 ปี 
มีการตอบสนองของภูมิคุ้มกันใกล้เคียงกับผู้ใหญ่
ที่มีอายุ 18-55 ปี

กับเชื้อไวรัส  โดยวัคซีนของบริษัทกามาเลยาของ
รัสเซียก็ใช้เชื้อไวรัสที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมเป็น
พาหะเช่นเดียวกัน

ส่วนวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค  และบริษัท 
โมเดอร์นา  เรียกว่าวัคซีนอาร์เอ็นเอ  ซ่ึงผลิต
จากชิ้นส่วนสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 
สายพันธุ์ ให ม่   เ ม่ือ ถูกฉีด เข้ า ไป ใน ร่างกาย
จะกระตุ้น ใ ห้ ภู มิคุ้ม กันของผู้ รับวัคซีนสร้าง
แอนติบอดีที่ใช้ต่อสู้กับเชื้อไวรัสได้

ปัจจุ บันไม่ เคยมีวัคซีนอาร์เอ็นเอที่ ไ ด้ รับการ
รับรองให้ใช้ ในคนมาก่อน  แต่แนวคิดในการ
พัฒนาวัคซีนด้วยวิธี น้ี เคยมีการศึกษาวิจัย
มาก่อนและเคยมีการทดลองทางคลินิกเพ่ือใช้
ป้องกันโรคอื่นๆ

ใส่ใจสุขภาพ
โดย น.หมวกขาว

ตอบปัญหาคิดหนัก
ฉีด...ไม่ฉีด? วัคซีนโควิด-19

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านคะ  โรคโควิคท่ีกำาลังระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะน้ี  ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ได้มีการผลิตวัคซีนขึ้นเพ่ือนำามาฉีดให้กับประชากรกลุ่มเส่ียงและ 
ผู้ยินยอมสมัครใจฉีดวัคซีนค่ะ  ซ่ึงดิฉันเองทำ งานด้านการพยาบาล  ก็ได้รับวัคซีนครบ 
2  เข็มเรียบร้อยแล้ว  คงมีอีกหลายๆ  คนท่ีมีคำ ถามมากมายเกิดขึ้นในหัว...ว่าจะฉีดหรือ
ไม่ฉีดดี...ฉีดแล้วจะเป็นยังไงบ้าง... ดิฉันเลยเข้าไปอ่านใน Bundesamt für Gesundheit 
BAG เกี่ยวกับคำ ถามต่างๆ  ที่น่าสนใจและนำ มาฝากกันค่ะ 
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ห น่ ว ย ง า น ที่ ค ว บ คุ ม ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต คื อ 
Sw i s sme d i c   ซ่ึ ง ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม 
ปลอด ภัยปร ะ สิ ทธิ ผ ล แล ะคุณภาพอย่ า ง
รอบคอบ  จึงอนุมัติการผลิตวัคซีนป้องกัน 
โควิด-19  ขึ้น  จากการศึกษาในกลุ่มคนที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนจำ นวนหลายหม่ืน ในกลุ่มผู้สูงอายุ
และผู้ที่เป็นโรคเร้ือรังหลายล้านคน  จนถึงขณะน้ี
ยังไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรง   แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยัง
คงตรวจสอบต่อไป   ความเส่ียงของผลข้างเคียง
ที่รุนแรงหลังการฉีดวัคซีนน้ันมีน้อยกว่าความ
เสี่ยงป่วยหนักหลังติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เน่ืองจากวัคซีนในตอนแรกมีจำากัด  จึงฉีดให้
สำาหรับประชากรกลุ่มเส่ียงก่อนคือ  ผู้ที่มีอายุ 
75  ปีขึ้นไป  และผู้ที่ป่วยโรคเร้ือรังที่มีความเส่ียง
การติดโควิดสูง  ต่อจากน้ันเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานหรือผู้ดูแลด้านสุขภาพ  ตามด้วยผู้สัมผัสที่
ใกล้ชิดได้รับหรือผู้ที่อาศัยอยู่กับผู้ที่มีความเส่ียง
เป็นพิเศษหรือดูแลพวกเขาสองต่อสองจะได้รับ
การฉีดวัคซีนต่อไปเป็นลำ ดับ

เข้าไปอ่านข้อมูลการฉีดวัคซีนในข้อมูลในของ
เขตของคุณ แพทย์ เภสัชกร หรือ เว็บไซต์ 
(www.bag-coronavirus.ch/kantone

ต้องฉีดวัคซีน  2  ครั้ง  ครั้งที่สองห่างประมาณ 4 
สัปดาห์หลังจากการฉีดวัคซีนครั้งแรก 
ส่ิงสำาคัญที่ควรรู้:  การได้รับวัคซีนทั้งสองคร้ัง
คุณก็จะได้รับป้องกันโรคอย่างดีที่สุด

การฉีดวัคซีนปลอดภัย
และได้ผลจริงหรือไม่

ใครจะได้รับการฉีดวัคซีน
ครั้งแรก

ฉันสามารถรับวัคซีนได้ที่
ไหนและเมื่อไหร่

ต้องฉีดวัคซีนบ่อยแค่ไหน

ใช่  การฉีดวัคซีนในสวิตเซอร์แลนด์เป็นไปโดย
สมัครใจ ไม่มีการบังคับฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนเป็นความ
สมัครใจหรือไม่

COVID-19-IMPFUNG ( Aktualisiert am 25.1.2021)

Allgemeine Informationen zur Covid-19-Impfung.

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19

การฉีดวัคซีนไม่มีค่าใช้จ่ายสำาหรับคุณ  ประกัน
สุขภาพจ่ายส่วนหน่ึงของการฉีดวัคซีนและ
รัฐบาลกลางจ่ายส่วนที่เหลือ

ใครเป็นผู้จ่ายค่าฉีดวัคซีน

คุณจะได้รับการฉีดที่บริเวณต้นแขน

การฉีดวัคซีนฉีดที่ไหน

คุณจะไม่ได้รับ โควิด-19  จากการฉีดวัคซีน 
ในวัคซีนไม่มีโคโรนาไวรัส
ข้อควรทราบ:  ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนแต่ละ
คร้ัง  คุณควรดูแลและปฏิบัติตามกฎสุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด

ฉันสามารถรับเช้ือโควิด-19 
จากการฉีดวัคซีนได้หรือไม่

ถึงแม้ว่าคุณป่วยแล้ว  คุณควรฉีดวัคซีนหลังการ
เจ็บป่วยเพราะเป็นการป้องกันการติดเชื้อใหม่  จึง
แนะนำ ให้ฉีดวัคซีนหลังการป่วย 3 เดือน

ฉันควรได้รับการฉีด
วัคซีนหรือไม่ถ้าฉันป่วย
เป็นโควิด-19แล้ว

 ผู้ที่หมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้อย่างรุนแรง
เพราะในวัคซีนมีส่วนผสมของสารหลายอย่าง
โดยเฉพาะโพลีเอทิลีนไกลคอล(PEG)
 เด็กและวัยรุ่นอายุต่ำ กว่า 16 ปี เพราะยังไม่มี

ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในวัยนี้
 หญิงตั้งครรภ์  เพราะโดยปกติแล้วก็ไม่แนะนำ 

ให้ฉีดวัคซีนทั่วไปและวัคซีนสำ หรับโรคเร้ือรังบาง
ชนิดที่มีความเสี่ยงสูงสุด ในหญิงตั้งครรภ์
 หากคุณเป็นโรคโควิด  19  ที่รุนแรง  การฉีด

วัคซีนก็ยังมีประโยชน์  หากคุณตั้งครรภ์และมี
อาการเจ็บป่วยเรื้อรัง  โปรดปรึกษาแพทย์
ข้อควรทราบ: 
ถ้าคุณเข้าข่ายเงื่อนไขเหล่านี้
คุณมีไข้สูงหรือไม่? คุณป่วยและไม่สบายหรือไม่? 
คุณกำ ลังรอผลการทดสอบ โควิด-19 อยู่ไหม? 
หรือคุณอยู่ในการแยกหรือกักกัน? 
ควรเล่ือนนัดฉีดวัคซีนไปก่อน  จากน้ันควรรับ
การฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด

ร่างกายของคุณสร้างเกราะป้องกันโควิด-19 
ซ่ึงจะใช้เวลาประมาณ  1  หรือ  2  สัปดาห์หลังจาก
การฉีดวัคซีนคร้ังที่สองวัคซีนช่วยให้ร่างกาย
ของคุณต่อสู้กับไวรัส  และความเส่ียงของการได้
รับเชื้อโควิด-19 มีน้อยมาก
ส่ิงสำาคัญที่ควรรู้:  ไม่มีการป้องกันแบบไหนที่
ป้องกันการติดเช้ือได้อย่างสมบูรณ์  บางคน
ติดเชื้อโควิด-19  ได้แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีน
แล้วก็ตาม  อย่างไรก็ตามเม่ือฉีดวัคซีนแล้วมี
โอกาสสูงที่คุณจะไม่ป่วยหนัก  คุณสามารถดูราย
ละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิธีการฉีดวัคซีนได้ที่น่ี:  
www.bag-coronavirus.ch/mrna

ใครไม่ควรฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนป้องกันฉัน
ได้อย่างไร

 แขนที่คุณได้รับการฉีดวัคซีนเป็นสีแดงเจ็บ
ปวดหรือบวม 
 ปวดหัว ความเหนื่อยล้า
 ปวดกล้ามเนื้อและข้อ
 อาการทั่วไป เช่น หนาวสั่น มีไข้หรือ

     มีไข้เล็กน้อย
ซ่ึงเป็นสัญญาณที่ ดีที่พบได้บ่อยหลังการฉีด
วัคซีน  แสดงให้เห็นว่าร่างกายกำ ลังสร้างเกราะ
ป้องกันโรคในรูปแบบที่ไม่รุนแรง  
ในกรณีที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง  เช่น  อาการ
บวมแดง  คัน  หรือหายใจถ่ีอย่างรุนแรงเกิดขึ้น
ทันทีหลังการฉีดวัคซีน หากคุณมีอาการเช่นนี้ให้
ติดต่อแพทย์ของคุณทันที

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น
คืออะไรบ้าง

ยังไม่ทราบว่าการฉีดวัคซีนจะป้องกันการแพร่
เชื้อได้หรือไม่  จึงเป็นไปได้ว่าแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว
อาจป่วยโดยไม่แสดงอาการ  คุณอาจจะแพร่เชื้อไป
สู่คนอื่นได้  ดังน้ัน  คุณควรดูแลและปฏิบัติตามกฎ
สุขอนามัยอย่างเคร่งครัด

ฉันฉีดวัคซีนแล้ว  
ฉันสามารถแพร่เชื้อสู่คน
อื่นได้ไหม

คุ ณ ไ ด้ รั บ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น ค ร้ั ง แ ร ก แ ล้ ว 
ควร นัดหมาย เ พ่ือฉีดวัค ซีนค ร้ั งที่ สองอี ก
ประมาณ 4 สัปดาห์
ข้อควรทราบ:  ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนแต่ละ
คร้ัง  คุณควรดูแลและปฏิบัติตามกฎสุขอนามัย
อย่างเคร่งครัด

หลังฉีดวัคซีนต้องทำ 
อย่างไร
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ที่มา: http://www.bag-coronavirus.ch/impfung 
https://bag-coronavirus.ch/downloads/

downloads-covid-19-impfung/
ภาพ: Freepik.com

ด้วยความยินยอมของคุณ  ข้อมูลการฉีดวัคซีน
จะถูกบันทึกไว้ที่ มูลนิธิ   myvaccinations 
คุณจะได้รับข้อมูลการเข้าถึงส่วนบุคคลสำาหรับ
บัญชีผู้ใช้ของคุณทันทีที่  www.meineimpfun-
gen.ch  หากคุณมีบัตรการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอ 
นิกส์อยู่แล้ว  คุณต้องให้ความยินยอมที่ ศูนย์ 
ฉีดวัคซีนด้วยเพ่ือให้การฉีดวัคซีนโควิด-19  ของ
คุณได้รับการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์

หากคุณไม่ต้องการเอกสารอิ เ ล็กทรอนิกส์ 
เก่ียวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19  คุณจะได้รับ 
หลักฐานการฉีดวัคซีนเป็นลายลักษณ์อักษร 
เม่ือคุณต้องการทำ รายการในบัตรการฉีดวัคซีน
อิเล็กทรอนิกส์ในภายหลัง  อาจจะมีค่าบริการ
สำ หรับเชื่อมต่อกับระบบ 

ดูข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียว
กั บ ก า ร ฉี ด วั ค ซี น 
โ ค วิ ด - 1 9 ไ ด้ ที่  
เ ว็ บ ไ ซ ด์ ข อ ง   B A G   w w w . b a g - 
coronavirus.ch/impfung หรือสอบถาม 
แพทย์และร้านขายยา  Informtionen  zu  “my-
COVIDvac”  เช่ น เ ดียว กับการฉีดวั ค ซีน 
โควิด-19  เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นไปโดย
สมัครใจเช่นกัน  ซึ่งได้มีข้อแนะนำ ดังต่อไปนี้:
 ข้ อ มู ลสำ าคัญ เ ก่ี ยว กับการฉี ดวั ค ซี น

 โควิด-19  ของคุณ  (ชื่อวัคซีนที่คุณได้รับ,วันที่ 
ฉีดวัคซีน ฯลฯ)  จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยและใน 
สวิตเซอร์แลนด์  คุณเป็นผู้กำาหนดว่าใครที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลของคุณได้
 บัตรการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร

อย่างเป็นทางการและจะไม่สูญหาย
 บัตรการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์จะพิมพ์

ออกมาพร้อมกับตราสัญลักษณ์ของ  BAG 
 บัตรการฉีดวัคซีนอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

เรียกใช้ทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาในโลกและ
พิมพ์ออกมาได้บ่อยเท่าที่คุณต้องการ
 คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติถึงการ

ฉีดวัคซีนคร้ังที่สอง   และหากจำาเป็นต้องได้รับ
วัคซีนกระตุ้นในภายหลัง
 คุณแบ่งปันข้อมูลกับแพทย์และเภสัชกรของ

คุณได้
 หากต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ระหว่างประเทศในเวลาต่อมา  (เช่นสำาหรับการ
เดินทางไปบางประเทศหรือกับสายการบินบาง
แห่ง)  ข้อมูลที่จัดเก็บไว้สามารถใช้เป็นพ้ืนฐาน
สำ หรับใบรับรองการฉีดวัคซีนสากล  (“ใบเหลือง
สมาร์ทการ์ด” smart yellow card จาก WHO)

หากต้องการใช้ประโยชน์
จากบัตรการฉีดวัคซีน

ฉันจะหาข้อมูลเ พ่ิม เติม
ได้ที่ไหน

ดิฉันเองได้รับวัคซีนครบ  2  เข็มเรียบร้อย
แล้วค่ะ  อาการข้างเคียงไม่มีอะไรมาก  
ก็แค่เหน่ือยอ่อนเพลีย  และปวดต้นแขน
บริเวณท่ีฉีดเท่านั้น  วันสองวันก็ไม่รู้สึก
อะไรแล้วค่ะ  ข้อมูลต่างๆ  ท่ีได้มาน้ี  หวังว่า
อาจจะช่วยในการตัดสินใจและวางแผน
เก่ียวกับสุขภาพในอนาคตของเราได้นะคะ
ดิฉันขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรง
และสุขภาพจิตที่สดใสค่ะ

ยังไม่เป็นที่แน่ชัด  ผู้ เชี่ยวชาญกำาลังศึกษาว่า 
การฉีดวัคซีนป้องกันได้นานเพียงใดอาจเป็นไปได้
ว่าจำ เป็นต้องฉีดวัคซีนอีกในภายหลัง

การฉีดวัคซีนป้องกันฉัน
ได้นานแค่ไหน
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