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วนัสตรสีากล (International Women's Day) ตรงกบัวนัท่ี 8

มีนาคมของทกุปี เกิดขึน้จากกรรมกรหญิงในโรงงานทอผา้ รฐันิวยอรก์ ประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ไดพ้ากนัลกุฮือประทว้งใหน้ายจา้งเพ่ิมคา่จา้ง และเรยีกรอ้งสทิธิ

ของพวกเธอ แตส่ดุทา้ยกลบัมีผูห้ญิงถึง 119 คน ตอ้งเสยีชีวิตจากเหตกุารณนี์ ้

ดว้ยการท่ีมีคนลอบวางเพลงิเผาโรงงานท่ีพวกเธอนั่งชมุนมุกนัอยูเ่กิดขึน้ในวนัท่ี

8 มีนาคม ค.ศ. 1857 (พ.ศ. 2400)

จากนัน้ในปี ค.ศ. 1907 (พ.ศ. 2450) กรรมกรหญิงในโรงงานทอผา้ท่ี

เมืองชิคาโก ประเทศสหรฐัอเมรกิา ทนไมไ่หวตอ่การเอารดัเอาเปรยีบ กดขี่

ทารุณ ของนายจา้งท่ีใชง้านพวกเธอเยี่ยงทาส เน่ืองจากกรรมกรหญิงเหลา่นี ้

ตอ้งทาํงานหนกัถงึวนัละ 16-17 ชั่วโมง โดยไมม่ีวนัหยดุ ไมม่ีประกนัการใช้

แรงงานใด ๆ เป็นผลใหเ้กิดการเจ็บป่วยลม้ตายตามมาในระยะเวลาอนัรวดเรว็

แตก่ลบัไดร้บัคา่แรงเพียงนอ้ยนิด และหากตัง้ครรภก็์ถกูไลอ่อก

ความอดัอัน้ตนัใจนีเ้อง จึงทาํให้ "คลารา่ เซทคิน“ นกัการเมืองสตรี
สายแนวคิดสงัคมนิยม ชาวเยอรมนั ตดัสนิใจปลกุระดมเหลา่กรรมกรสตรดีว้ย

การนดัหยดุงานในวนัท่ี 8 มีนาคม ค.ศ. 1907 พรอ้มกบัเรยีกรอ้งใหน้ายจา้งลด

เวลาการทาํงานลงเหลอืวนัละ 8 ชั่วโมง อีกทัง้ใหป้รบัปรุงสวสัดิการทกุอยา่ง

และใหส้ตรมีีสทิธ์ิออกเสยีงเลอืกตัง้ดว้ย อยา่งไรก็ตามแมก้ารเรยีกรอ้งครัง้นีจ้ะ

ไมป่ระสบผลสาํเรจ็ เน่ืองจากมแีรงงานหญิงหลายรอ้ยคนถกูจบักมุ แตก็่ทาํให้

สตรทีั่วโลกสนบัสนนุการกระทาํของ "คลารา่ เซทคิน" และเป็นการจดุประกาย

ใหส้ตรทีั่วโลกเริม่ตระหนกัถึงสทิธิของตวัเองมากขึน้ ตอ่มาในวนัท่ี 8 มีนาคม

ค.ศ. 1908 (พ.ศ. 2451) มีแรงงานหญิงกวา่ 15,000 คน รว่มเดินขบวนทั่วเมอืง

นิวยอรก์ เรยีกรอ้งใหย้ตุิการใชแ้รงงานเด็ก โดยมีคาํขวญัการรณรงคว์า่ "ขนม

ปังกบัดอกกหุลาบ" ซึง่หมายถึงการไดร้บัอาหารท่ีพอเพียงพรอ้ม ๆ กบัคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีนั่นเอง

จนกระทั่งในวนัท่ี 8 มีนาคม ค.ศ. 1910 (พ.ศ. 2453) ความพยายาม

ของกรรมกรสตรกีลุม่นีก็้ประสบผลสาํเรจ็ เมื่อมีตวัแทนสตรจีาก 17 ประเทศ

เขา้รว่มประชมุสมชัชาสตรสีงัคมนิยม ครัง้ท่ี 2 ณ เมอืงโคเปนเฮเกน ประเทศ

เดนมารก์ โดยในท่ีประชมุไดป้ระกาศรบัรองขอ้เรยีกรอ้งของบรรดากรรมกรสตรี

ในระบบสาม 8 คอื ยอมใหล้ดเวลาทาํงานเหลอืวนัละ 8 ชั่วโมง ใหเ้วลาศกึษา

หาความรูเ้พ่ือพฒันาศกัยภาพของตวัเองอีก 8 ชั่วโมง และอีก 8 ชั่วโมง สาํหรบั

เป็นเวลาพกัผอ่น พรอ้มกนันีย้งัไดป้รบัคา่แรงของแรงงานหญิงใหเ้ทา่เทียมกบั

แรงงานชาย และยงัมีการคุม้ครองสวสัดกิารสตรแีละแรงงานเด็กอีกดว้ย ทัง้นี ้

ยงัไดร้บัรองขอ้เสนอของ "คลารา่ เซทคิน" ดว้ยการกาํหนดใหว้นัท่ี 8 มีนาคม

ของทกุปี เป็นวนัสตรสีากล

แหลง่ขอ้มลู : https://hilight.kapook.com/view/34520

ท่ีปรกึษา  

รศ.ดร.สมชาย นาํประเสริฐชยั     ผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร ์
รศ.ดร.พรอ้มพิไล บวัสวุรรณ       รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ปรีดา เลิศพงศวิ์ภษูณะ    รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.อคัรพงศ ์พชัรรุง่เรือง     รองผูอ้าํนวยการสาํนกับริการคอมพิวเตอร์
บรรณาธิการ  :  นายพงศกร แสงวงศกร 

กองบรรณาธิการ : 

นางศศิธร พนูเพ่ิมสิริ นางอโนมา สวุรรณาภิชาติ นางกรองแกว้ อามาตยเ์สนา 

นายณฐภทัร นกแกว้ นางสนิุสา สิงหแ์กว้ นายอติรตัน ์วิชิตสงคราม  
นายชยัวฒัน ์แซ่ลิม้  และนายธนพล สขุจิตต ์

สาํนกับริการคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เลขท่ี 50 ถนนงามวงศว์าน แขวง

ลาดยาว เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900 โทร 0-2562-0951-6 ตอ่ 622989 

HELPDESK โทร 622541-3 ,622999

e-Mail บรรณาธิการ pongsakorn.s@ku.ac.th
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แหลง่ขอ้มลู : https://info.ku.ac.th/

ส้ม...หยุด (ภาค 2)

ส้ม...หยุด (ภาค 3)

https://info.ku.ac.th/
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แหล่งข้อมูล : https://www.ku.ac.th/th

https://www.ku.ac.th/th/news1
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.ku.ac.th/th

สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพชัร

มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564

สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา

พระราชทานบตัรอวยพร ส.ค.ส.เน่ืองในวาระดิถีขึน้ปีใหม่ พทุธศกัราช 2564 แก่ อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และชาวมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยหนา้ปกของบตัรอวยพรเป็นอกัษรพระนามยอ่ พ.ภ. อยูต่รงกลาง และดา้นใน

ประกอบดว้ย 2 หนา้ หนา้แรก เป็นอกัษรยอ่พระนาม พ.ภ.อยูด่า้นบน ตรงกลางมีขอ้ความอวยพรภาษาองักฤษ ขอ้ความ

วา่ Season’s Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year และลายเซ็นพระนาม สว่นหนา้ท่ี 2 เป็นพระ

รูปสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา ขณะทรง

แยม้พระสรวล

https://www.ku.ac.th/th/news1


6

สมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตตยิราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส.ปีใหม่ 2564

แหล่งข้อมูล : https://www.ku.ac.th/th

มก. ถ่ายทอดสดรายการพเิศษ 

“78 ปี เกษตรศาสตร ์วิถใีหม่ ก้าวไปด้วยกัน”

เมื่อวนัองัคารท่ี 2 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 17.30 น. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดสดรายการพิเศษ

“78 ปี เกษตรศาสตร์ วิถีใหม่ กา้วไปดว้ยกนั” ครบทัง้สาระและบนัเทิง อาทิ ผลงานเดน่ ปี 2020 ปีแหง่ความทรงจาํและ

ความทา้ทาย กา้วท่ีปรบัเปลีย่นดา้นวิชาการ ดา้นกายภาพ ดา้นนวตักรรม การช่วยเหลอืสงัคม ดา้นนานาชาติ นิสติ

เกษตรวิถีใหม่ และการรวมพลงัเพ่ือกา้วตอ่ไปอยา่งยั่งยืนของชาวเกษตรศาสตร์ พรอ้มรบัฟังบทเพลงมหาวิทยาลยั เพลง

รว่มสมยั ผสมผสานการแสดงทางวฒันธรรม ภาษาและภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน จากวงดนตรี KU Band KU Wind
Symphony และวงดนตรรีวมดาวกระจยุ โดยไฮไลทส์าํคญัคือการเปิดตวั “โครงการ KU Hero นิสติเก่า
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร”์ เพ่ือใหนิ้สติเกา่มารวมพลงัทาํความดีกบัเคยรุูน่นอ้ง นิสติปัจจบุนั ใน platform digital
เพ่ือบนัทกึความดีเก็บไว้ Real Time กิจกรรมทาํความดีนาํรอ่ง ไดแ้ก่ การบรจิาคโลหิต และการบรจิาคเงินเพ่ือการศกึษา

และการวิจยั สมทบทนุมลูนิธิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือช่วยเหลอืนิสติท่ีขาดแคลนทนุทรพัย์

โดยทาํการถ่ายทอดสดผา่น 4 ช่องทางไดแ้ก่ เฟสบุ๊ค ยทูปู นนทรไีลฟ์ และเว็บเอ๊กซ์ มีทติง้

https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
https://www.youtube.com/user/LiveKaset
http://live.ku.ac.th/
https://ku-edu.webex.com/.../aa2e8b4bb653443385074129c535...

https://www.ku.ac.th/th
https://www.facebook.com/KasetsartUniversity/?__cft__%5B0%5D=AZX-UVe-cnMpz5vqatGd8sIIZIRyEsH5qJOMIh65H5Lcy1rqIICSW01rYPJSvbgM065vUf_-cz0-mnfrbynrqPglju5CzGuyqUPzwIu1X-PsRAnpzA5S6VYxZYNKsRI0sQ7TRWe4J5HhmEKop3VsYDbR&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/user/LiveKaset
https://live.ku.ac.th/?fbclid=IwAR1srMll5namhsKp1nwOhtezXJanZCG1PMsnd5P0s2reBJq6BOzpcw7U-xg
https://ku-edu.webex.com/webappng/sites/ku-edu/meeting/download/aa2e8b4bb653443385074129c5351aac?siteurl=ku-edu&MTID=mee9e0a63496530fc17aa9cc46dba4f18&fbclid=IwAR32F8gFZLjR6P3YJkyP2REGzTNARRAsWhWyPnWZQR5tFMvYGhmLFvmIoZk
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สบค. แจง้เวลาการใหบ้ริการตัง้แต ่1 ก.พ. 64

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ขอแจง้เวลาการใหบ้รกิาร ตัง้แตว่นัจนัทรท่ี์ 1 กมุภาพนัธ์

พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป เวลา 8.30-16.30 น. (ไมปิ่ดพกัเท่ียง)
1. HELPDESK ศนูยใ์หค้าํปรกึษา รบัแจง้และแกไ้ขปัญหาทางเทคนิค

2. หอ้งศกึษากลุม่ยอ่ย (จาํกดัหอ้งละ 4 คน)

3. Mini Kits หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ หอ้ง 210 ชัน้ 2 อาคารสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ สามารถจองใช้

หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ (KITS) ผา่นระบบออนไลนไ์ด้ ท่ีเว็บ http://bookkits.ocs.ku.ac.th
หมายเหตุ : ผูใ้ชบ้รกิารเขา้-ออกทางเดียวท่ีชัน้ 1 และตอ้งผา่นการตรวจวดัไข้ ตามนโยบายในสถานการณก์าร

ปอ้งกนัโควิด 19

ช่องทางการติดตอ่ FB Inbox: m.me/ocs.ku
สง่อีเมลไดท่ี้ helpdesk@ku.ac.th

คน้หาขอ้มลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรอืแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th/

ติดตอ่ทางโทรศพัท ์02-562-0951-6 ตอ่ 622541-43

แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

25 มกราคม 2564

วันคล้ายวันสถาปนา สบค. ครบรอบปีที ่36

เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.09 น. รศ.ดร.สมชาย นาํประเสรฐิชยั ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิาร

คอมพิวเตอร์ และบคุลากร กราบสกัการะศาลเจา้ท่ี เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาสาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีท่ี 36

ตามมาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดใหมข่องโรคเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

ตามประกาศฉบบัท่ี 23 ประกาศ ณ วนัท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2564

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร ์รว่มฉลองมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ครบรอบ 78 ปี ขอเชิญชวนใชรู้ป Profile ท่ีใสก่รอบ

ใน Social Media มีทัง้แบบ KU-Frame_78-1, KU-Frame_78-2 และแบบ KU-Frame_78-3 

โดยเลอืกรูป Profile ของตนเองในเฟสบุ๊ค แลว้เลอืก Add Frame ดว้ยการ Search ใชค้ียเ์วิรด์ “OCS” และเลอืก

รอบตามท่ีตนเองชอบ นอกจากนีย้งัสามารถเลอืกกรอบจาก Application InsideKU ไดอี้กดว้ย

สบค. ร่วมฉลอง มก. ครบรอบ 78 ปี

ขอเชญิชวนใช้รูป Profile 
ทีใ่ส่กรอบใน Social Media

http://bookkits.ocs.ku.ac.th/
https://l.facebook.com/l.php?u=https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR0-WAsrTHkvdqvU62289T67HORhsfJG8eoyQsSXYOn7ntqyuqS4VjmZ8Lc&h=AT16H5htKarvO-zfmQam6FEV9uUQuQj_phzHFAfGSdawDXNwtUAj1rly9361vJFEuzOrpZyeI3H6gbRLeA5l46q93Ce0Vx-1p_-0Pa519bUVdPD78x5_pbhHZ-_r-7idTlau2lo1AFjadn2w8Nwdyqyc07zFYFnOdR1upV7j4Zn-pde8gbckVZinKKjCiLUtF3lt7H7S66rYMOaxClQ9yNSaGderTUh9rQZU5W3Wh9TbvyjXy2xOmNIdaH7A2OaHrZylNww1dPb5g6VYgjDpqS66DLBAUnYUH6UaDgULLx_ZJz2XYYtdSFaPGXiDbe-KnElHcRMEIyRZlGOHfmF2-W90T_hOWERWN2-OmumsoO_rrbXe1Ab56ZNPhaFWVHtr83FScwW3RVkBcFIF2ARkAxskZnVFhWzfYp7H7-m31GMRUoILsaIhB0jAsPWtjYQ-Bu6uHTA78GOvGrDXrA8v6IGT62WleoA5OavGt0Oxnr-iFD4ENiINVhg72lWrqDOoAB5_rb5jnUedVVqvLZyY7qEBAQXpLqcYF9c8Z71p7JYqjqDH77pwN04fYrcC91TE-LJHfXBJ3baxB7RQEJxfdGfKzc9ozHXqzDGFIxKg5bbmXcBKe35UhvQx2bgmdVtPQfKayW3tfNSE-KUbu1nc2g
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR38qhHvMg9Xxd615XOiehx64p20Ts5NMtOC0xKehuo-u9GIStPqPdej6oc
https://www.facebook.com/ocs.ku
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แหลง่ขอ้มลู : https://www.facebook.com/ocs.ku

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ขอเชิญชวนสมคัรบญัชีทางการ LINE OCS-KU ดว้ยการ Add Friends : @gqv5600m

และเมื่อทา่นไดเ้ป็นเพ่ือนกบับญัชีแลว้ ทา่นจะไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ รวมทัง้เป็นการเพ่ิม

ช่องทางในการติดตอ่กบัสาํนกับรกิารคอมพิวเตอรไ์ดโ้ดยสะดวกรวดเรว็ โดยติดตอ่ผา่นทาง LINE OFFICIAL :
https://line.me/R/ti/p/%40gqv5600m

สบค. เชญิชวนสมัครบัญชทีางการ LINE OCS-KU

สบค. ปิดใหบ้ริการ HELPDESK
และหอ้งปฏิบัตกิารคอมพวิเตอร ์KITS

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ ปิดใหบ้รกิาร HELPDESK และหอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ KITS ระหวา่งวนัท่ี 12- 14

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 จะเปิดใหบ้รกิารตามปกติ วนัจนัทรท่ี์ 15 ก.พ. 2564 เวลา 8.30-16.30 น.

ช่องทางการติดตอ่ในวนัปิดทาํการ :
FB Inbox : m.me/ocs.ku

สง่อีเมลไดท่ี้ helpdesk@ku.ac.th
คน้หาขอ้มลูจากเว็บไซต์ http://www.ocs.ku.ac.th/
หรอืแจง้ปัญหา สอบถามการใชง้าน ไดท่ี้ https://itsupport.ku.ac.th/

สบค. ร่วมกับวทิยาเขตกาํแพงแสนและศรีราชา

เปิดทดสอบสัญญาณ WIFI แบบ Auto Login

สาํนกับรกิารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รว่มกบัมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขต

กาํแพงแสน เปิดทดสอบสญัญาณ WIFI แบบ Auto Login ในช่ือสญัญาณ “KUWIN” ไมต่อ้งลงทะเบียน Mac Address
ตัง้คา่การใชง้านเพียงครัง้เดียว

คูม่ือการตัง้คา่ https://cit.kps.ku.ac.th/doc/KUWINmanual.pdf
และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา เปิดทดสอบสญัญาณ WIFI แบบ Auto Login ในช่ือสญัญาณ

“KUWIN-WPA” ไมต่อ้งลงทะเบียน Mac Address ตัง้คา่การใชง้านเพียงครัง้เดียว

คูม่ือการตัง้คา่ https://kuwin.ku.ac.th/wpa/
เพ่ือประสบการณใ์ชง้านท่ีดี โปรดปิด Random Mac Address
คูม่ือการปิด Random Mac https://kuwin.ku.ac.th/doc/close-random-mac.pdf

https://www.facebook.com/ocs.ku
https://line.me/R/ti/p/@gqv5600m
https://m.me/ocs.ku?fbclid=IwAR3uGVgRnCSkVz4jDV5K_IgF_FUjP9DMqzn505DXJLN0HChiPTveVaARLYE
mailto:helpdesk@ku.ac.th
http://www.ocs.ku.ac.th/
https://itsupport.ku.ac.th/?fbclid=IwAR2mBtowT-3bp3bX0NhgL-IVe39Z4SsV4v_M7Ng7TGmqKmraZvNfNjoc4mA
https://cit.kps.ku.ac.th/doc/KUWINmanual.pdf
https://kuwin.ku.ac.th/wpa/?fbclid=IwAR37t5TsIqrZbNxLC0lpTZtrma8wpr_4Po0SQkAfDUm9kuASDSdyAy0ZAPg
https://kuwin.ku.ac.th/doc/close-random-mac.pdf?fbclid=IwAR0UeTu25xuHM-rnn2S3Lm6zcflwGYsaDiPcyfGyWvLK4Oct-dId4o4ozlM
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เราลองมาทาํความเขา้ใจกบัขอ้สงสยัการเตรยีมตวัฉีดวคัซนีโควิด-19 ก่อนสกันิดดีกวา่ กบั นพ.สมชยั ลลีาศิรวิงศ์

แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา และท่ีปรกึษาผูจ้ดัการความเสีย่ง โรงพยาบาลพระรามเกา้

“ใคร” บ้าง ที่มีสิทธ์ิฉีดวัคซีนโควดิ-19? ในเบือ้งตน้วคัซีนทกุตวั สามารถฉีดใหก้บัคนแข็งแรง ท่ีมอีายุ 18 ปีขึน้

ไป แตถ่า้เป็นผูห้ญิง “ตอ้งไมไ่ดต้ัง้ครรภ”์ อยู่ เพราะในการทดลองท่ีผา่นมา ยงัไมเ่คยมีการทดลองฉีดในคนอายตุํ่ากวา่ 18

ปี หรอืในเด็ก หรอืในสตรมีีครรภ์ ดงันัน้โดยทั่วไป การฉีดวคัซนีจะยงัไมม่ีนโยบายฉีดใหก้บัคนกลุม่นี ้

ก่อนไปฉีดวัคซนี ต้องเตรียมตัวอยา่งไรบ้าง? การฉีดวคัซีนโควิด-19 ก็เหมือนกบัการฉีดวคัซีนทั่ว ๆ ไป หาก

รา่งกายเราปกติแข็งแรงดี เราก็ไมจ่าํเป็นตอ้งเตรยีมตวัอะไรเป็นพิเศษ ดงันัน้ก่อนมาฉีดก็ควรเช็คความพรอ้มวา่เราไมไ่ด้

เป็นไข้ ไมไ่ดเ้จ็บป่วย หรอืไมม่ีอาการไขห้วดัใด ๆ ก็สามารถฉีดไดเ้ลย

แล้วถา้มีอาการป่วยด้วยโรคร้ายแรง จะมีสิทธ์ิฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือไม่? ตามขา่วท่ีเราเห็นวา่เกิด

อบุตัิการณข์องการเสยีชีวิตหลงัจากฉีดวคัซีนคอ่นขา้งเยอะ จงึมีคาํแนะนาํจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา

หรอื FDA ใน “บางประเทศ” วา่คนท่ีมีสขุภาพออ่นแอมาก ๆ อายมุากจรงิ ๆ หรอืเป็นโรครา้ยแรง เช่น โรคทางเดินหายใจ
โรคหวัใจและหลอดเลอืด โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ขัน้ลกุลาม วา่ไมค่วรฉีด ทวา่น่ีก็เป็นเพียงรายงานในบางประเทศเทา่นัน้

ยงัไมใ่ช่การออกคาํแนะนาํขององคก์ารอนามยัโลก สาํหรบัประชากรทัง้โลก สาํหรบัในไทยก็คงตอ้งติดตามขอ้มลูจาก อย.

เป็นรายวนั

การฉีดวัคซนีโควิด-19 จะมีผลข้างเคียงอะไรหรือไม่? โดยปกติแลว้การฉีดวคัซนีเกือบทกุชนิด จะมี

ผลขา้งเคียงท่ีพบไดบ้อ่ยอยูแ่ลว้ ซึง่เป็นอาการทั่ว ๆ ไปของอาการไขห้วดั เช่น มีไข้ มีอาการปวดกลา้มเนือ้ หรอืปวด

บรเิวณท่ีฉีด รวมถึงมีอาการออ่นเพลยี สว่นอาการขา้งเคียงอ่ืน ๆ หรอืกบัการแพว้คัซีน ตามท่ีรายงานมาจะเจอไดค้อ่นขา้ง

นอ้ย ซึง่โอกาสเกิดประมาณ 10-20 คน ในลา้นคน เรยีกไดว้า่ไมส่งูมาก แตกตา่งจากวคัซีนทั่วไปเลก็นอ้ย แตห่ากใน

ภาพรวมเกิดอนัตรายหรอืมีความเสีย่งมากเกินไปเมื่อไร ทาง อย. หรอื FDA ก็นา่จะระงบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 โดยทนัที
แล้วจากข่าวที่มีผู้เสียชีวิตหลังฉีดวัคซนีโควิด-19 เกดิจากสาเหตุอะไร? ประเด็นการฉีดวคัซีนโควิด-19 แลว้

ทาํใหเ้กิดอาการแพรุ้นแรงจนเสยีชีวิตในคนสงูอายุ ในบางประเทศท่ีมีรายงานมา ถือวา่ยงัเป็นเรือ่งเบือ้งตน้มาก ๆ ซึง่ใน

บางแหง่มีรายงานวา่อาจเกิดโอกาสแพม้ากกวา่วคัซีนทั่วไป แตก็่ยงัไมม่ีใครตอบไดว้า่การเสยีชีวิตเหลา่นี ้ เกิดจากการฉีด

วคัซีนโควิด-19 โดยตรงหรอืไม่ และเราตอ้งทาํความเขา้ใจวา่ วคัซีนทกุชนิดแมก้ระทั่งวคัซีนโรคไขห้วดัใหญ่ธรรมดาๆ ท่ี

เราฉีดกนัทกุปี มนัมโีอกาสแพห้รอืแพรุ้นแรงเกิดขึน้ไดเ้สมอ แตห่ากมองในภาพรวม การฉีดวคัซนีถา้สามารถทาํได้ ยอ่ม

ดีกวา่การไมฉี่ดวคัซีนแนน่อน

แพทยแ์นะเชค็ร่างกายให้พร้อม

ก่อนฉีดวัคซนีโควดิ-19

https://www.sanook.com/health/27153/
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https://www.facebook.com/KasetsartUniversity
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ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีสังเวยพระปาย

ในเทศกาลตรุษจีน 2564

เมื่อวนัศกุรท่ี์ 12 กมุภาพนัธ์ เวลา 21.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี ทรง

ประกอบพิธีสงัเวยพระปา้ยในเทศกาลตรุษจีน พทุธศกัราช 2564 ณ พระท่ีนั่งอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ โดยมี สมเด็จพระเจา้

ลกูเธอ เจา้ฟา้พชัรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีิสริพิชัร มหาวชัรราชธิดา และเจา้คณุพระสนีินาฏ พิลาส

กลัยาณี โดยเสด็จดว้ย

https://www.matichon.co.th/court-news/news_2575989
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