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พบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bully Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ Bullyพบวารอยละ 92 เคยถูกบูลลี่ วิธีการที่ถูกใชมากที่สุดคือ การตบหัว การลอชื่อพอชื่อแม ถูกเหยียดหยาม แล ะอื่น ๆ 

เชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBully Bullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBully Bullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBully Bullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBully Bullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBully Bullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBully Bullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตนBullyเชน ลอปมดอย พูดจาเสียดสี เปนตน

áºº´Ñé§à´ÔÁ

áººãËÁ‹

Bully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
BullyBully

Bully

Bully

BullyBully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully

Bully
Bully

Bully
Bully

Bully
BullyBully

     แบบดั้งเดิม มีไดทั้งการรังแกโดยตรงทำตอหนาชัดเจน
เปดเผย อาจจะตอรางกายเชนทำราย แยงเอาของ หรือรังแก
ดวยวาจาเชนดาวา ลอเลียน ขมขู คุกคาม ใชคำหยาบคาย 
การรังแกโดยออม เชน ไมพูดดวย ไมใหเขากลุม พูดลับหลัง
ใหเสื่อมเสีย เปนตน
การรังแกโดยออม เชน ไมพูดดวย ไมใหเขากลุม พูดลับหลัง
ใหเสื่อมเสีย เปนตน
การรังแกโดยออม เชน ไมพูดดวย ไมใหเขากลุม พูดลับหลัง

      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง      แบบใหมทางโลกไซเบอรซึ่งทำไดอยางกวางขวาง
รวดเร็ว และหาตัวผูรังแกยาก เชน การปลอยขาวลือ แชรภาพ
หรือขอมูลที่ทำใหเกิดความเสียหาย เปนตน ซึ่งในปจจุบัน
รวดเร็ว และหาตัวผูรังแกยาก เชน การปลอยขาวลือ แชรภาพ
หรือขอมูลที่ทำใหเกิดความเสียหาย เปนตน ซึ่งในปจจุบัน
รวดเร็ว และหาตัวผูรังแกยาก เชน การปลอยขาวลือ แชรภาพ

พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปพศ. 2561ประเทศอินเดียมาเปนอันดับ 1
หรือขอมูลที่ทำใหเกิดความเสียหาย เปนตน ซึ่งในปจจุบัน
พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปพศ. 2561ประเทศอินเดียมาเปนอันดับ 1
หรือขอมูลที่ทำใหเกิดความเสียหาย เปนตน ซึ่งในปจจุบัน

สวนในปพศ. 2563 ประเทศญี่ปุนมาเปนอันดับ 1 
พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปพศ. 2561ประเทศอินเดียมาเปนอันดับ 1
สวนในปพศ. 2563 ประเทศญี่ปุนมาเปนอันดับ 1 
พบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปพศ. 2561ประเทศอินเดียมาเปนอันดับ 1

และตามดวยประเทศไทยเราเปนอันดับ 2 และตามดวยประเทศไทยเราเปนอันดับ 2 
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สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
Bully

สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 
Bully

Bully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

BullyBully
สงสัยวาจะมีปญหาถูกกลั่นแกลงควรไดรับความชวยเหลือ โดยการประสานความรวมมือของผูปกครอง ครู / โรงเรียน 

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

BullyBully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bully
Bullyและ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิตBully

Bully
และ กุมารแพทยหรือจิตแพทยที่อาจมีบทบาทดูแลดานจิตใจและประเมินผลกระทบของการถูกรังแกเพื่อใหเด็กใชชีวิต

Bullyตอได Bullyตอได BullyBullyตอได Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBullyBullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully Bullyมีพัฒนาการและคุณภาพชิวิตที่ดีตามวัยBully

ผู�ที่เกี่ยวข�องกับเหตุการณ�รังแกผู�รังแก :

ผู�อยู�ในเหตุการณ� : 

ผู�อยู�ในเหตุการณ� : การยืนดูรับรู�รับฟ�งก็อาจส�งผลให�เกิดป�ญหาด�านอารมณ� ก�าวร�าว 
ป�ญหาการเร�ยนและความคิดฆ�าตัวตายได�เช�นกัน 

มี 3 ฝ�าย คือ     มักเป�นผู�ที่มีพฤติกรรม
ก�าวร�าว ขาดทักษะทาง
สังคม แต�อยากเป�นผู�นำ 

 
คนที่อยู�รอบข�างเป�นป�จจัยสำคัญที่
มีผลส�งเสร�มหร�อช�วยหยุดการรังแก

ผู�ถูกรังแก :ผู�ถูกรังแก :

ผู�ถูกรังแก : พบว�ามีป�ญหาการขาดความนับถือตนเอง ว�ตกกังวล ซึมเศร�า ทำร�ายตนเอง คิด หร�อ
พยายามฆ�าตัวตาย หร�อ มีอาการทางกายที่มีเหตุจากภาวะทางจ�ตใจเช�นปวดหัว ปวดท�อง นอนไม�หลับ และ
ป�ญหาการเร�ยน

มักเป�นผู�ที่มีความแตกต�าง
จากคนอื่น เช�น ตัวเล็ก 
ตัวอ�วน หร�อ ทำอะไรช�า 
และ อาจมีพฤติกรรม
ตอบสนองได� 2 แบบ คือ ยอมจำนน 
(ร�องไห� หลบหน�า) หร�อ โต�ตอบกลับ 
(ต�อสู� เกิดการว�วาท)



ที่ต�องการ ต�องมีองค�ประกอบดังนี้ ที่ต�องการ ต�องมีองค�ประกอบดังนี้ 
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     คำวา DESIRE ยอมาจากภาษาอังกฤษซึ่งแปลวาโครงการพัฒนา และ ประเมิน
นวัตกรรมชนิดออกฤทธิ์สั้น สำหรับใชทางทวารหนักจุดประสงคของโครงการวิจัยนี้

 คำวา DESIRE ยอมาจากภาษาอังกฤษซึ่งแปลวาโครงการพัฒนา และ ประเมิน
นวัตกรรมชนิดออกฤทธิ์สั้น สำหรับใชทางทวารหนักจุดประสงคของโครงการวิจัยนี้

 คำวา DESIRE ยอมาจากภาษาอังกฤษซึ่งแปลวาโครงการพัฒนา และ ประเมิน

เพ่ือใหนักวิจัยเขาใจถึงรูปแบบของสารฆาเช้ือจุลินทรียทางทวารหนัก (rectal microbicide) 
นวัตกรรมชนิดออกฤทธิ์สั้น สำหรับใชทางทวารหนักจุดประสงคของโครงการวิจัยนี้
พ่ือใหนักวิจัยเขาใจถึงรูปแบบของสารฆาเช้ือจุลินทรียทางทวารหนัก (rectal microbicide) 
นวัตกรรมชนิดออกฤทธิ์สั้น สำหรับใชทางทวารหนักจุดประสงคของโครงการวิจัยนี้

ท่ีเปนท่ีตองการ และ ช่ืนชอบไดดีข้ึนนอกจากน้ียังจะชวยในการพัฒนาสารฆาเช้ือจุลินทรีย
พ่ือใหนักวิจัยเขาใจถึงรูปแบบของสารฆาเช้ือจุลินทรียทางทวารหนัก (rectal microbicide) 
ท่ีเปนท่ีตองการ และ ช่ืนชอบไดดีข้ึนนอกจากน้ียังจะชวยในการพัฒนาสารฆาเช้ือจุลินทรีย
พ่ือใหนักวิจัยเขาใจถึงรูปแบบของสารฆาเช้ือจุลินทรียทางทวารหนัก (rectal microbicide) 

ทางทวารหนักท่ีปลอดภัย และ มีแนวโนมในการปองกันเอชไอวีผานการมี
ท่ีเปนท่ีตองการ และ ช่ืนชอบไดดีข้ึนนอกจากน้ียังจะชวยในการพัฒนาสารฆาเช้ือจุลินทรีย
ทางทวารหนักท่ีปลอดภัย และ มีแนวโนมในการปองกันเอชไอวีผานการมี
ท่ีเปนท่ีตองการ และ ช่ืนชอบไดดีข้ึนนอกจากน้ียังจะชวยในการพัฒนาสารฆาเช้ือจุลินทรีย

เพศสัมพันธทางทวารหนัก 

โครงการวิจัย DESIRE เร่ิมดำเนินการ ในเดือน เมษายน 2562โครงการวิจัย DESIRE เร่ิมดำเนินการ ในเดือน เมษายน 2562
และ เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยทำการศึกษาวิจัยและ เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยทำการศึกษาวิจัย
ณ หนวยวิจัย 7 แหงใน 5 ประเทศคือ มาลาวี เปรู แอฟริกาใต ไทย และ 
สหรัฐอเมริกา (หนวยวิจัย 3 แหง) ศึกษาการใช “ผลิตภัณฑแบบหลอก” 
ทางทวารหนัก 3 ชนิด คือ ผลิตภัณฑสวนทวาร, ผลิตภัณฑเหน็บทวาร, 
และผลิตภัณฑสอดทวารชนิดละลายเร็ว ซึ่ง “ผลิตภัณฑแบบหลอก”
หมายถึงผลิตภัณฑดังกลาวไมมีตัวยาที่ออกฤทธิ์จริงแตใชเพื่อตองการ
ศึกษารูปแบบท่ีมีผูคนนิยมมากท่ีสุด

มายถึงผลิตภัณฑดังกลาวไมมีตัวยาที่ออกฤทธิ์จริงแตใชเพื่อตองการ
ศึกษารูปแบบท่ีมีผูคนนิยมมากท่ีสุด

มายถึงผลิตภัณฑดังกลาวไมมีตัวยาที่ออกฤทธิ์จริงแตใชเพื่อตองการ

ผูเขารวมการวิจัยท่ีมีอาการขางเคียงจากการใช
ผลิตภัณฑเล็กนอยสวนใหญไมรุนแรงและไมมีความ
เก่ียวของกับการใชผลิตภัณฑวิจัยท้ังน้ีผูเขารวมการวิจัย
ผลิตภัณฑเล็กนอยสวนใหญไมรุนแรงและไมมีความ
เก่ียวของกับการใชผลิตภัณฑวิจัยท้ังน้ีผูเขารวมการวิจัย
ผลิตภัณฑเล็กนอยสวนใหญไมรุนแรงและไมมีความ

สวนใหญสามารถใชผลิตภัณฑไดถูกตองตามคำแนะนำ 
และยินดีท่ีจะใชผลิตภัณฑแตละชนิดกอนมีเพศสัมพันธ
สวนใหญสามารถใชผลิตภัณฑไดถูกตองตามคำแนะนำ 
และยินดีท่ีจะใชผลิตภัณฑแตละชนิดกอนมีเพศสัมพันธ
สวนใหญสามารถใชผลิตภัณฑไดถูกตองตามคำแนะนำ 

ทางทวารหนักแบบเปนฝายรับผลิตภัณฑแตละมีอัตราการ
ยอมรับคอนขางสูงคือ 73% สำหรับผลิตภัณฑสวนทวาร,
72% สำหรับผลิตภัณฑสอดทวาร, และ 66% สำหรับ
ผลิตภัณฑเหน็บทวาร โดยที่ปจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือก
ใช คือ ประสิทธิผลของผลิตภัณฑ และยังใหความสำคัญ
อยางมากกับรูปแบบของการใช (เชนวิธีการนำยาเขา
รางกายของแตละผลิตภัณฑ) 

กับรูปแบบของการใช 
รางกายของแตละผลิตภัณฑ) 

กับรูปแบบของการใช 
และผลขางเคียง 

กับรูปแบบของการใช 
และผลขางเคียง 

กับรูปแบบของการใช 

สหรัฐอเมริกา (หนวยวิจัย 3 แหง) ศึกษาการใช “ผลิตภัณฑแบบหลอก” 
       

สหรัฐอเมริกา (หนวยวิจัย 3 แหง) ศึกษาการใช “ผลิตภัณฑแบบหลอก” 
          

สหรัฐอเมริกา (หนวยวิจัย 3 แหง) ศึกษาการใช “ผลิตภัณฑแบบหลอก” 
          

สหรัฐอเมริกา (หนวยวิจัย 3 แหง) ศึกษาการใช “ผลิตภัณฑแบบหลอก” 
       ผูเขารวมการวิจัย ที่เขารวมโครงการ       ผูเขารวมการวิจัย ที่เขารวมโครงการ       ผูเขารวมการวิจัย ที่เขารวมโครงการ

                                                                        
ผลิตภัณฑเหน็บทวาร, 

                        
ผลิตภัณฑเหน็บทวาร, 

จำนวน 217 คน มีอายุระหวาง 18-35 ป 25 ป
                                                  

และผลิตภัณฑสอดทวารชนิดละลายเร็ว ซึ่ง “ผลิตภัณฑแบบหลอก”
                         

และผลิตภัณฑสอดทวารชนิดละลายเร็ว ซึ่ง “ผลิตภัณฑแบบหลอก”
เปนชายตามเพศกำเนิดที่มีเพศสัมพันธ  
จำนวน 217 คน มีอายุระหวาง 18-35 ป 
เปนชายตามเพศกำเนิดที่มีเพศสัมพันธ  
จำนวน 217 คน มีอายุระหวาง 18-35 ป 

กับชาย 
      

มายถึงผลิตภัณฑดังกลาวไมมีตัวยาที่ออกฤทธิ์จริงแตใชเพื่อตองการ
      

มายถึงผลิตภัณฑดังกลาวไมมีตัวยาที่ออกฤทธิ์จริงแตใชเพื่อตองการ
   (80%) หญิงขามเพศ (9%) ชายขามเพศท่ีมี

                                                                     เพศสัมพันธ กับชาย (1%) และอื่น ๆ (10%)
(80%) หญิงขามเพศ (9%) ชายขามเพศท่ีมี

กับชาย (1%) และอื่น ๆ (10%)
(80%) หญิงขามเพศ (9%) ชายขามเพศท่ีมี

                                                โดยผูเขารวมการวิจัยโดยผูเขารวมการวิจัยไดถูกขอใหใชผลิตภัณฑเปนเวลา 
                  30 นาทีถึง 3 ชั่วโมงกอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก30 นาทีถึง 3 ชั่วโมงกอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก

โดยผูเขารวมการวิจัย
30 นาทีถึง 3 ชั่วโมงกอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก

โดยผูเขารวมการวิจัยไดถูกขอใหใชผลิตภัณฑเปนเวลา 
30 นาทีถึง 3 ชั่วโมงกอนมีเพศสัมพันธทางทวารหนัก

ไดถูกขอใหใชผลิตภัณฑเปนเวลา 
แบบเปน

ฝายรับ ในชวงเวลา 4 สัปดาห หรือ ใชผลิตภัณฑแตละชนิด
ทวารหนักแบบเปนฝายรับ ผูเขารวมการวิจัยแตละคนอยูใน
 โ โครงการวิจัยเปนเวลาประมาณ 3.5 เดือน โดยจะถูกถามถึง
  ส่ิงท่ีชอบ และไมชอบเก่ียวกับผลิตภัณฑแตละชนิด และจะถูก

ครงการวิจัยเปนเวลาประมาณ 3.5 เดือน โดยจะถูกถามถึง
ส่ิงท่ีชอบ และไมชอบเก่ียวกับผลิตภัณฑแตละชนิด และจะถูก
ครงการวิจัยเปนเวลาประมาณ 3.5 เดือน โดยจะถูกถามถึง

     ประเมินวาแตละคนใชผลิตภัณฑแตละชนิดไดดีเพียงใด
                  รวมถึงมีการตรวจเพื ่อประเมินวาผลิตภัณฑดังกลาว
                          มีความปลอดภัยที่จะใชทางทวารหนัก หรือ ไม

โครงการว�จัย MTN-035 
หร�อ โครงการ DESIRE

ผลการศึกษาพบว�า….
ผลิตภัณฑ�ทั้งหมดมีความทนต�อการใช�ได�ดี

โดยสรุป ผลิตภัณฑ�ในฝ�น

1. ใช�ก�อนมีเพศสัมพันธ� 30 นาที 
2. มีประสิทธิภาพ 95% และ 
3. สามารถป�องกันการติดเชื้อเอชไอว�ได�นาน 3–5 วัน 
  โดยใช�เพ�ยงสัปดาห�ละครั้ง ไม�มีผลข�างเคียง 
 และามารถหาซื้อได�ทั่วไป 

ผลการศึกษา
ของโครงการว�จัย 

ชี้ให�เห็นว�าผู�เข�าร�วมการว�จัยต�องการให�มีตัวเลือกที่
หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ�ป�องกันเอชไอว� นอกจากนี้
ยังต�องการผลิตภัณฑ�ที่สอดคล�องกับพฤติกรรม 
การมีเพศสัมพันธ�ทางทวารหนักเป�นฝ�ายรับ
ในป�จจ�บัน และหากเป�นไปได� ควรเป�นผลิตภัณฑ�
ที่ช�วยเพ��มประสบการณ�ทางเพศอีกด�วย

 

DESIRE

Enema
Enema
lenema

Zotsukira kobibira
อ�ปกรณ�สวนทวาร

About 30 Minutes Before Sex
Alrededor de 30 Minutos

Antes del Sexo
Cishe imizuzu engu30

ngaphambi kocansi
Pafupifupi mphindi
30 musanagonane

ประมาณ 30 นาทีก�อนมีเพศสัมพันธ�

Once A Week
Una vez a la semana

Kanye ngeviki
Kamodzi pasabata

สัปดาห�ละครั้ง

No Side Effects
Ningun efecto secundario

Ayikho imiphumela engemihle
Palibe zovuta
ไม�มีผลข�างเคียง

Between 3 and 5 Days
La proteccion dura entre

3 a 5 dias
Ukuvikeleka kuhlala phakathi
kwezinsuku ezingu3 kuya ku5
Chitetezo chimatenga pakati
pamasiku atatu mpaka asanu

ระยะเวลาในการป�องกันอยู�ระหว�าง
3 ถึง 5 วัน Available Over The Counter

Without A Prescription
Disponible de venta libre,

sin receta medica
Itholakala ngaphandle kwemvume
Ndiopezeka mmasitolo kopanda

kalata ya dokolata
มีวางจําหน�ายตามร�านข�ายยา

โดยไม�ต�องมีใบสั่งยา

Highest Ranked Product Features 
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เอกสารอ�างอิง

ผักเชียงดา

ผักเชียงดา พบว�า…

ผักเชียงดา

โดยสรุป

สารสำคัญ

ชื่ออื่น  :  ผักจ�นดา  (ภาคกลาง) 
  ผักเจ�ยงดา  (ภาคเหนือ) 
เป�นพ�ชท่ีพบได�ในเอเชียใต�  และ เอเชียตะวันออก
เฉียงใต� เช�น อินเดีย พม�า ศร�ลักา และ ทางภาค
เหนือ ของไทย ซึ่งมีอยู�หลากหลายสายพันธุ�  
สายพันธุ�ที่พบมากในประเทศไทย คือ… 
Gymnema inodorum ซึ่งมีลักษณะคล�ายกับ
สายพันธุ� Gymnema sylvestre ท่ีพบในประเทศ
อินเดีย และถูกใช�ในตำรับยาอายุรเวท สำหรับ
รักษาโรคเบาหวาน 

      ที่พบในใบและรากผักเชียงดา คือ… 
สารกลุ�มไตรเทอร�ป�นซาโปนินท่ี ช่ือ gymnemic 
acid ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการขนส�งน้ำตาล ชะลอ
การดูดซึมน้ำตาลบร�เวณลำไส�เล็ก นอกจากนี้ 
gymnemic acid ยังกระตุ�นการสร�าง และ 
ซ�อมแซม เบต�าเซลล�ที่บร�เวณ ไอส�เลต ออฟ
ลังเกอร�ฮันส� (islets of Langerhans) 
ในตับอ�อน กระตุ�นให�มีการหลั่งอินซูลินเพ��ม
มากข�น้ เป�นผลให�ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง 

       ในอาสาสมัครปกติ พบว�า…
เมื่อดื่มชาใบเชียงดา ทันที หร�อที่เวลา 15 นาที
หลังการทดสอบน้ำตาล มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได�อย�างมีนัยสำคัญ และ ฤทธิ์
ลดน้ำตาลในเลือดให�ผลแปรผันตรงกับขนาดที่ได�รับ และการรับประทานชาเชียงดา 
วันละ 1 แก�ว หลังอาหารทันที ต�อเนื่อง 28 วันสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
สูงสุด (peak plasma glucose concentration) ได�ดีกว�ากลุ�มที่ไม�ได�รับประทาน 
(Chiabchalard, Tencomnao et al. 2010) สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตร�สุขภาพ 
ได�ทำการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครกลุ�มผู�เสี่ยงเบาหวานพบว�าการรับประทาน
ผลิตภัณฑ�จากใบผักเชียงดานานต�อเนื่อง 3 เดือน ไม�ทำให�เกิดความเป�นพ�ษต�อระบบ
เลือด และ การทำงานของตับ และ ไต อีกทั้งมีแนวโน�มในการควบคุมระดับน้ำตาล
ในเลือดของอาสาสมัครได�อย�างมีนัยสำคัญ (Ounjaijean S., et. Al, unpublished data)
 อย�างไรก็ตามการศึกษาในผู�ป�วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยให�ดื่มชาที่เตร�ยมจาก
ใบเชียงดาแห�ง 1.2 ก. ชงในน้ำร�อน 150 มล. วันละ 3 ครั้ง หลังมื้ออาหาร 15 นาที 
ติดต�อกัน 8 สัปดาห� ควบคู�ไปกับการรับประทานยาตามแพทย�สั่ง กลับไม�พบฤทธิ์
รักษาเบาหวานของชาเชียงดา (Bespinyowong R., et al., 2013) ซึ่งอาจจะ
มีสาเหตุมาจากการชงชาไม�สามารถสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญที่มีในใบเชียงดาออก
มาได�ทั้งหมด ทำให�อาสาสมัครได�รับสารสำคัญในระดับที่ต่ำกว�าที่จะออกฤทธิ์ได�อย�าง
มีประสิทธิภาพ  

                           หลักฐานทางคลินิกในป�จจ�บันยังมีไม�เพ�ยงพอที่จะสนับสนุนการใช�
                              ผักเชียงดาในการรักษา เพ�่อลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู�ป�วย
เบาหวาน โดยเฉพาะเม่ือพ�จารณาจากการเปล่ียนแปลงระดับค�าน้ำตาลในเลือดหลัง
อดอาหาร (Fasting blood glucose: FBG) และ ค�าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด 
(Glycated hemoglobin: HbA1c) แต�สนับสนุนการใช�ผักเชียงดาเป�นการรักษา
เสร�มเพ�อ่ลดระดับไขมันในเลือดของผู�ป�วยกลุ�มดังกล�าว (Nutadee N., et al.,2018) 

                                                                                          มีความปลอดภัยสูง และยังไม�เคย
ปรากฏรายงานความเป�นพ�ษ ของผักเชียงดา  อย�างไรก็ตามควรมีการว�จัยเพ��มเติม 
และมีการออกแบบการว�จัยท่ีดีเพ�อ่ให�ผลิตภัณฑ�ผักเชียงดาสามารถได�รับการยอมรับ
ในด�านประสิทธิภาพในการส�งเสร�มสุขภาพโดยมีหลักฐานทางว�ทยาศาสตร�รองรับ

     เมื่อทดสอบความทน ต�อ น้ำตาล 
(oral glucose tolerance test: OGTT) 
พบว�า สารสกัดจากผักเชียงดา สามารถลด
ระดับน้ำตาลในเลือดของหนูแรทได�อย�างมีนัย
สำคัญที่เวลา 15 นาที และ 30 นาทีหลังการ
ทดสอบ ตามลำดับ (Shimizu, Ozeki et al. 
1997) นอกจากนี้สารสกัดจากใบผักเชียงดา 
ยังแสดงคุณสมบัติทางเภสัชว�ทยาสำหรับใช�
ในการรักษาโรคมาลาเร�ย (Ounjaijean, 
Romyasamit et al. 2021) ป�องกันการ
แตกตัวของเม็ดเลือด (Ounjaijean, Sukati 
et al. 2021) รักษาสมดุลของระดับน้ำตาล และ
ไขมันในเลือด และ มีฤทธ์ิในการป�องกันการถูก
ทำลายของตับ และไต (Boonyapranai,
Surinkaew et al. 2021)

การศึกษาในสัตว�ทดลอง 

งานว�จัย และ สรรพคุณ

เมื่อดื่มชาใบเชียงดา ทันที หร�อที่เวลา 15 นาที
หลังการทดสอบน้ำตาล มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได�อย�างมีนัยสำคัญ และ ฤทธิ์หลังการทดสอบน้ำตาล มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดได�อย�างมีนัยสำคัญ และ ฤทธิ์
ลดน้ำตาลในเลือดให�ผลแปรผันตรงกับขนาดที่ได�รับ และการรับประทานชาเชียงดา ลดน้ำตาลในเลือดให�ผลแปรผันตรงกับขนาดที่ได�รับ และการรับประทานชาเชียงดา 

อ.ดร.สะแกวัลย� อ��นใจจ�น
สำนักว�ชาการว�จัยว�ทยาศาสตร�สุขภาพ

ศูนย�ว�จัยโรคไม�ติดเชื้อและอนามัยสิ�งแวดล�อม

อ.ดร.สะแกวัลย� อ��นใจจ�น
สำนักว�ชาการว�จัยว�ทยาศาสตร�สุขภาพ

ศูนย�ว�จัยโรคไม�ติดเชื้อและอนามัยสิ�งแวดล�อม

การศึกษาทางคลินิก
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สารชุมชนสัมพันธ�

พบว�า…
เสร�มเพ�อ่ลดระดับไขมันในเลือดของผู�ป�วยกลุ�มดังกล�าว (Nutadee N., et al.,2018) 

พบว�า…                              พบว�า…  มีความปลอดภัยสูง และยังไม�เคยมีความปลอดภัยสูง และยังไม�เคยมีความปลอดภัยสูง และยัง
ปรากฏรายงานความเป�นพ�ษ ของผักเชียงดา  อย�างไรก็ตามควรมีการว�จัยเพ��มเติม 
และมีการออกแบบการว�จัยท่ีดีเพ�อ่ให�ผลิตภัณฑ�ผักเชียงดาสามารถได�รับการยอมรับ
นด�านประสิทธิภาพในการส�งเสร�มสุขภาพโดยมีหลักฐานทางว�ทยาศาสตร�รองรับ
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 โรงพยาบาลสนาม หากไปอานดูศัพทภาษาอังกฤษซึ่งแปลตามตัว
ก็คือ Field  Hospital หากไปอาน บางท่ีก็บอกวา เปน Cohort  Hospital  
ในภาพจินตนาการของคนทั่ว ๆ ไป ก็คิดถึงการเอาบริเวณที่โลงเปนพื้นที่
กวางมาจัดเปนบริเวณสำหรับรับการรักษาผูปวย และ ใหผูปวยนอนพัก
รักษาตัวโดยมี วัสดุ และ อุปกรณทางการแพทยท่ีจำเปนรวมถึงอัตรา
กำลังของบุคลากรทางการแพทยจำนวนหนึ่ง เนื่องจำนวนผูปวยเกินที่
โรงพยาบาลจะรับ หรือ วาพื้นฐานทางกายภาพไมเอื้ออำนวย เชน 
แผนดินไหว ตึกถลม ทำใหตองมาจัดตั้งโรงพยาบาล เปนตน  ซึ่งก็ตอง
ยอมรับวา “ความสมบูรณ” ของโรงพยาบาลสนามจะไมสามารถเทียบเทา
กับโรงพยาบาลปกติไดเลยแตกอนผูเขียนทำงานหองฉุกเฉินก็จะคุนชินกับ
การจัดตั้งโรงพยาบาล กรณีเกิดอุบัติภัยหมูไมวาจะเปนทางดานการจราจร 
หรืออาหารเปนพิษ ทำใหเตียงไมเพียงพอตอการรักษาซึ่งตอนนั้นยังไมมี
การแพรระบาดของโควิด-19 ทำใหการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ไมวุนวาย 
หรือ มีการวิเคราะหเหมือนกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในยุคที่โควิด
ครองเมือง
 ปนี้...ไดมีโอกาสไปชวยงานโรงพยาบาลสนามที่รับดูแลผูปวยโควิด
โดยไปชวยงานที่ไมเกี่ยวของกับการรักษา นั่นก็คือ เปนฝายสนับสนุนทางดาน
การจัดการเสื้อผา เครื่องนุงหม ความสะอาดและการจัดการขยะซึ่งนับวา
มีความสำคัญพอ ๆ  กับฝายรักษาพยาบาลเลยทีเดียว

 นอกจากนี้แลวสิ่งที่ทาทายเปนอยางยิ่งก็คือ การบริหารจัดการขยะ 
เพราะขยะทุกชนิดที่ผานมือผูปวยหรือสงสัยมีการปนเปอนเชื้อจะถือวาเปน
“ขยะติดเชื้อ” ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนกลองอาหาร ขวดน้ำดื่ม ฯลฯในแตละวัน
จะมีขยะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการจัดเก็บจะตองจัดเก็บอยางถูกวิธี 
ไดแก เมื่อมัดปากถุงขยะแลว ตองนำถุงขยะมาทำการซอนถุง (Double bag) 
มัดปากถุงใหแนนพนถุงขยะดวยแอลกอฮอลแลวนำถุงขยะหยอนลงใน
ถังสีแดงแลวปดสนิท  หลังจากนั้นก็พนดวยแอลกอฮอลอีกครั้งแลวลำเลียง
ถังขยะไปอยูในพื้นที่รอการขนยาย โดยจะตองมีกรงสำหรับปองกันสัตว
คุยเขี่ยดวย โดยขยะในแตละวันอาจมากถึงวันละ 500 กิโลกรัม เลยทีเดียว
ตอจำนวนผูปวยประมาณ 300 คน 

ความอดทนเป�นสิ�งขมข�่น
แต�ผลออกมาชื่นใจเสมอ

ที่โรงพยาบาลสนาม
เมื่อครั้งต�องไปทำงาน

การปฏิบัติงานในชวงท่ีอากาศรอน (เมษายน) 
รวมถึงนอง ๆ ตองใสชุด PPE ดวย นับวาเปน
สถานการณท่ีทาทายมากทีเดียว แตเม่ือวัน

และเวลาผานไปแลว หวนคิดถึง
“โรงพยาบาลสนาม” เม่ือใด ก็อด

จะ “ย้ิม” กับตัวเองไมไดวา 
 

ศรีทัย  สีทิพย
พยาบาลฝายสิ่งแวดลอมโรงพยาบาลสนาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 นับตั้งแตการวางแผนงาน การวางแนวทางปฏิบัติการจัดอัตรา

กำลังพนักงานทำความสะอาด โดยพิจารณาถึงอัตรากำลังที่เหมาะสม

ในการปฏิบัติงานในแตละเวร เนนความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

กลาวคือ ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีผูปวยโควิดมาใชบริการ ไดแก 

หองน้ำ และพื้นที่สวนรวม ตองใชพนักงานทำความสะอาดที่แตงกาย

ดวยชุดปองกันตัวเอง (Personal Protective Equipment) หรือที่เรียกกัน

วา PPE แตไมไดหมายความวาใคร ๆ ก็มาทำงานและใสชุด PPE ได  

เพราะทุกคนท่ีมาทำงานจุดน้ีจะมีความเครียด มีความกังวลและกลัวท่ีจะ

ติดเชื้อโรค และ นำไปแพรสูบุคคลในครอบครัว ดังนั้นการสรางความ

เขาใจ สรางความมั่นใจ และการฝกปฏิบัติใหพนักงานไดสวม และ 

ถอดชุด PPE อยางถูกตองตามขั้นตอนจะชวยแกไขปญหาจุดนี้ได  

อีกประการหนึ่ง พนักงานที่ปฏิบัติงานในจุดนี้เปนแรงงานตางดาว 

ดังน้ัน การอยูเคียงขางพนักงานตลอดการปฏิบัติงาน  การสนับสนุน

ทั้งทางดานอาหารเครื่องดื่ม และกำลังใจรวมถึงการสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพ (พูดชา ๆ ซ้ำ ๆ และใจเย็น) จะทำใหพนักงานมีความตั้งใจ

และเรียนรูในการทำงาน ซึ่งผลการประเมินพบวา พนักงานเหลานี้

สามารถปฏิบัติงานไดอยางดีเยี่ยม (ทำงานตรงตามเปาหมาย ใส และ 

ถอดชุด PPE ไดเกงกวาคนไทยอยางเรา ๆ )

...พนักงานที่นารักของผม......พนักงานที่นารักของผม...



7สารชุมชนสัมพันธ�
ป�ที่ 21 ฉบับที่ 133 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564

หากท�านมีข�อเสนอแนะ หร�อ คำติชม สามารถส�งมาได�ที่
สำนักงานหน�วยชุมชนสัมพันธ� สถาบันว�จัยว�ทยาศาสตร�สุขภาพ มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
ตู�ปณ.80 มหาว�ทยาลัยเชียงใหม� อ.เมือง จ.เชียงใหม� 50202
โทร.053-936148 ต�อ 427 หร�อ อีเมลล� caboffice@rihes.org

ร์ตสาศายทิวยัจิวนับาถส ร์ต สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่สาศายทวยจวนบา รต สุขขภาพ มหาวทยาลยเชยงใงใง ห

ม่หใงยชีเดัวหงัจ ค์งิพรคนลาบายพงรโ ะลแ

1/2

ร์ยีวเารกีทบโาคายงอขร์ตสาศนลจชสัภเะลแ ายอต่นทมาวค ด้ไบรัมอยราก

และยารลิพิ

ในเดก็และวยัรุ่นติดเชือเอชไอวทีสีามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้แล้ว

1. อายุตงัแต่ 12  าว่กยอน้งึถปี 18 ปี

2. 35 

3. ไอวี

4. ได้รับยาต้านไวรัสสูตรเดมิอย่างนอ้ย 3 เดอืน

5. สามารถควบคุมปริมาณไวรัสได้แล้ว

ผู้ร่วมวจิยั 

พญ. สุภารัชต์ กาญจนะวณชิย์

หากท่านเป็นผู้ทมีีคุณสมบั

สามารถตดิต่อสอบถามข้อมูลเพมิเตมิ

 ยัจิวรากงรคโลาบายพ

สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

โทร 053-936148 ตอ่ 477  มอืถอื 084-8055130 

Email:  sopida@rihes.org

ญพ ยัจิวรากงรคโาน้หวัห . ลนิดา เออืไพบูลย์

ยัจิวรากงรคโธ์นัพมัสาชะรปบรัหาํสร์อตเสปโ , Version 1.0, 1 Sep 2020



ค�าบร�การ 2,500 บาท

การศึกษาว�จัยทางคลินิก IMPOWER-024
การว�จัยยาต�านไวรัสก�อนการสัมผัสเชื้อเอชไอว� (ยาเพร็พ)
ที่รับประทานเดือนละครั้งในชายและหญิงข�ามเพศ
การศึกษาว�จัยนี้กําลังทดสอบยาเม็ดที่ให�เดือนละครั้งที่อยู�ระหว�าง
การศึกษาว�จัยซึ่งอาจลดโอกาสในการติดเชื้อเอชไอว�-1

ท�านอาจมีคุณสมบัติ เหมาะสม สําหรับการศึกษาว�จัยนี้หากท�านมีอายุ
อย�างน�อย 16 ป�และ :

• เป�นชายตรงเพศ (ชายตั้งแต�แรกเกิด) หร�อ หญิงข�ามเพศ
• มีเพศสัมพันธ�กับคู�นอนชายตรงเพศ หร�อ หญิงข�ามเพศเป�นประจํา
• ได�รับการพ�จารณาว�ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อเอชไอว�-1

มีข�อกําหนดเพ��มเติมซึ่งแพทย�ผู�ว�จัยจะหาร�อกับท�าน

ทุกคนที่เข�าร�วมในการศึกษาว�จัยนี้จะได�รับการเฝ�าติดตามสุขภาพอย�างใกล�ชิด 
โดยคณะผู�ว�จัยเอชไอว�ที่มีประสบการณ�

2.5
ป� 26

ครั้ง

การศึกษาว�จัยทางคลินิก IMPOWER-024
การว�จัยยาต�านไวรัสก�อนการสัมผัสเชื้อเอชไอว� (ยาเพร็พ)
ที่รับประทานเดือนละครั้งในชายและหญิงข�ามเพศ
การว�จัยยาต�านไวรัสก�อนการสัมผัสเชื้อเอชไอว� (ยาเพร็พ)
ที่รับประทานเดือนละครั้งในชายและหญิงข�ามเพศ
การว�จัยยาต�านไวรัสก�อนการสัมผัสเชื้อเอชไอว� (ยาเพร็พ)

ท�านจะอยู�ในการศึกษา
ว�จัยนานสูงสุด

2.5 ป�

ท�านจะไปที่ศูนย�ว�จัย
เพ�่อรับการตรวจ

26 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพ��มเติม : 081-5959079
สแกนคิวอาร�โ�ค�ดเพ�่อจองคิวออนไลน�

(ต�องการใบรับรองแพทย�ชำระเพ��ม 300 บาท)

บร�การตรวจโคว�ค-19 ด�วยว�ธีการตรวจหาสารพันธุกรรม
(RT - PCR) ที่มีความแม�นยำสูง รู�ผลเร็วภายใน 24 ชม.

ได�มาตรฐาน     สะดวก     ปลอดภัย    ไม�ต�องลงจากรถ

ตรวจหาเชื้อโคว�ค -19ตรวจหาเชื้อโคว�ค -19
ด�วยว�ธี real -time RT-PCR

2 ครั้ง

ท�านจะพ�ดคุยกับ
เจ�าหน�าที่ว�จัยทางโทรศัพท�

2 ครั้ง

ท�านจะอยู�ในการศึกษา
ว�จัยนานสูงสุด

2.5 ป�

ท�านจะไปที่ศูนย�ว�จัย
เพ�่อรับการตรวจ

26 ครั้ง

ท�านจะพ�ดคุยกับท�านจะพ�ดคุยกับ
เจ�าหน�าที่ว�จัยทางโทรศัพท�เจ�าหน�าที่ว�จัยทางโทรศัพท�

2 ครั้ง


