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  ใ น โ ม ง ย า ม ที่ พ ว ก เ ร า ต้ อ ง เ ผ ชิ ญ กั บ ค ว า ม ก ลั ว  ค ว า ม กั ง ว ล                            
ซึ่งเป็นการตอบสนองโดยธรรมชาติของมนุษย์  ทีต่่างก็ต้องการปกป้องตัวเอง 

จากโรคใหม่ท่ีเราไม่รู้  'แต่ความกลัวเป็นสิ่งที่ท าร้ายเราได้มากกว่าไวรัส'  

แพร่ระบาดความรู้สึกทางลบไปทุกช่องทาง  รวดเร็วเกินควบคุม 

             ผู้จัดท าสื่ออารมณ์ดี  จึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ส่งต่อความรู้สึก  

 💟 "ขอบคุณและให้ก ำลังใจ" 💟  ไปยังผู้ที่เป็นทัพหน้าทุกท่านที่ท างานหนัก 
ทีมบุคลากรทางการแพทย์ กองควบคุมโรค หมอ พยาบาล เภสัช นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ที่ก าลังคิดค้นยารักษาหรือวัคซีน นักเทคนิคการแพทย์  ฯลฯ 

พวกเราจะพยายามดูแลตัวเองอย่างดีท่ีสุด เพื่อตัวเอง เพื่อสังคมและคนรอบข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ:ประภาส ชลศรานนท์  



ด้วยรักและก ำลังใจ  

“สุขภำพจิตในภำวะวิกฤตไวรสัโคโรนำ” 
 ในสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ที่ปัจจุบันยังไม่มียา         
รักษา ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและเครียดนั้น ซึ่งจะขออ้างอิงบทความวิธีการปรับตัวในการ
ด าเนินชีวิตอยู่ในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรนาของกรมสุขภาพจิต  เพื่อเราจะได้อยู่อย่างตระหนักและ 
ไม่ตระหนก ซึ่งการตระหนกท าให้เราขาดสติ ท าอะไรไม่ถูก แต่ถ้าตระหนักเราก็จะมีสติสามารถ
จัดการตัวเองในการเฝ้าระวังป้องกันตัวเองและแนะน าผู้อื่นได้  ดังนี ้

 I am คือตัวเรา พิจารณาโดยสติว่า 

เราเองเป็นคนแข็งแรงดีหรือไม่ เราเป็นคน
เสี่ ยงหรือไม่  เช่น ชรา ป่วยมี โรคเรื้อรั ง        
เป็นโรคที่ภูมิคุ้มกันต่ าหรือไม่ เราท างานที่มี
กิจวัตรประจ าวันที่มีความเสี่ยงกับโรคหรือไม่ 
เราสามารถหาความรู้เกี่ยวกับโรคได้หรือไม่ 
เรามีคนที่คอยช่วยเหลือเราหรือไม่ 

 

 

 I have เ ร า มี อ ะ ไ ร อ ยู่ บ้ า ง           

เราอยู่ในประเทศที่มีการควบคุมโรคที่ดีมาก
ประเทศหนึ่งในโลก เราเป็นประเทศที่มีการ
ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง บ น ห ลั ก
วิทยาศาสตร์  เชื่อถือได้  จากกระทรวง
สาธารณสุข เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ควบคุมโรคระบาดของโรคที่คล้ายคลึงกัน 
เช่น โรค SARs หรือ MERs ซึ่งประเทศเรา
ผ่านเหตุการณ์นี้ด้วยหลักการควบคุมโรค ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

  

 

www. stocksnap.io 

www. stocksnap.io 



         I can เราสามารถท าอะไรได้บ้าง เราเองต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง      

นอนหลับผักผ่อนรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ออกก าลังกายสม่ าเสมอ              
“กินร้อน ช้อนกลำง ล้ ำงมือ”  คือสิ่ งที่ ต้องปฏิบัติประจ า  เราจะไม่ ไปในที่ แออัด                   
เสี่ยงโดยไม่จ าเป็น  แต่หากจ าเป็นต้องไป ก็ต้องป้องกันตนเอง โดยใส่หน้ากากอนามัยแบบที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะน าทุกครั้ง หากต้องไปที่สาธารณะควรล้างมือทุกครั้ง  

ถ้าท่านเป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้แล้ว ก็แนะน าผู้อื่น ช่วยเหลือผู้อื่น และที่ส าคัญต้องติดตาม
ข่าวสารที่เชื่อถือได้จากทางราชการเสมอ แต่อย่าให้มากจนเกิดความเครียด ไม่สร้างหรือแชร์
ข่าวปลอม ช่วยกันแก้ไข ตัวเราและสังคมจะก้าวผ่านเรื่องนี้ไปได้อีกครั้ง  

 ที่มา: www.dmh.go.th/news/view.asp?id=2279 

      

 

www. stocksnap.io 



สาระน่ารู้ 



 



 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เห็นอะไรในภาพอย่างแรกนะ? 
                                                      อ่านค าเฉลยหน้าต่อไปได้เลยค่ะ… 

 

 

แบบทดสอบทายใจ 



ต้นไม้ : สดใส กล้าหาญ ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง 

ถ้าเห็นต้นไม้เป็นอย่างแรกในภาพนี้  แสดงว่าคุณเป็นคนที่มีความสดใส           
และชอบที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆกล้าหาญที่จะไปเจอสิ่งข้างหน้า ไม่กลัวความเปลี่ยนแปลง 
เพราะคุณมองว่า ในชีวิตของคนมันต้องมีความท้าทาย มีความตื่นเต้นเกิดขึ้นได้ 

 

เด็กทารก : รักอิสระ 

หากคุณเห็นภาพเด็กทารกในภาพนี้ก่อนเป็นอันดับแรก แสดงว่าคุณเป็นคนที่รัก
อิสระ มีความสุขได้ด้วยตัวเอง ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้ และไม่ชอบให้ใครเข้ามา          
ยุ่งวุ่นวายในช่วงเวลาที่มีความสุขด้วย 

 

คู่รัก : ที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคนหนึ่ง 

หากคุณมองเห็นภาพคู่รักก่อนเป็นอันดับแรก บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่จริงจัง    
กับเรื่องความสัมพันธ์ คุณไม่ชอบการปาร์ตี้หรือสังสรรค์ใดๆ มากนัก และคุณมักจะ
เป็นคนที่มีเพื่อนน้อยนะ แต่เป็นเพื่อนคุณภาพแหละเพราะพวกเขารักและไว้ใจคุณ      
และคุณท าให้รู้สึกได้ว่า คุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดคนหนึ่ง เวลามีปัญหาอะไรหากได้คุย
กับคุณแล้วสบายใจสุดๆ 

 

 

ที่มา    goodlifeupdate.com 



 
 

วิธีรับมือฝุ่นละออง PM2.5 

ผ่านมาไม่ถึงปีหลายจังหวัดในประเทศไทย ก็ต้องกลับมาเผชิญกับ “ภัยฝุ่ น PM 2.5” 
ที่คมัแบ็คมาอีกหน จากสภาวะค่าฝุ่ นละออง PM2.5 ที่มีระดบัเกินมาตรฐานจนท าให้มีผลต่อ
สุขภาพของผู้ ที่ ต้องเผชิญกับความหนาแน่นของฝุ่ นละอองที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ            
เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าทัง้เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้ สูงวัย ที่ยังต้องท างาน ต้องเดินทางออกนอกบ้าน           
ก็ต้องเผชิญกบัสภาวะฝุ่ นที่มีความหนาแน่นในตอนเช้าและตอนเย็น หากรับมือและดแูลตวัเอง
ไมด่ีพอหรือไมเ่หมาะสม อาจเกิดผลเสียตอ่ร่างกายได้ในระยะยาว 

 
 
 
 
 

 
 
 

วิธีรับมือ ฝุ่ นละออง PM 2.5 
 เตรียมหน้ากากอนามยั N95 เพื่อป้องกนัการเล็ดลอดของฝุ่ นละออง ก่อนออกจากบ้าน
ควรเช็คคา่ปริมาณฝุ่ นละอองทกุครัง้ เพื่อเตรียมความพร้อม 

 เช็คคณุภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)  

Health & Beauty 

https://goodlifeupdate.com/lifestyle/101608.html
http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php


 ควรสวมเสือ้แขนยาว เพื่อปอ้งปันผิวหนงัจากฝุ่ น โดยเฉพาะผิวเด็กและผู้ที่มีผิวบอบบาง
ระคายเคืองได้มากกวา่ผู้ใหญ่ อาจเกิดผดผื่นและอาการคนัตามร่างกายขึน้มาได้ 

 ควรพกกระดาษเปียก เพื่อเช็ดท าความสะอาด
ก่อนรับประทานอาหาร เพื่อป้องกนัฝุ่ นที่ติดตาม
มือ หรือผิวหนงัเข้าร่างกาย 

 งดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง  ถ้าหาก
หลีกเลี่ยงไมไ่ด้ให้จ ากดัเวลา สวมชดุและอปุกรณ์
ปอ้งกนัให้รัดกมุ 

 เดินทางด้วยรถโดยสารประจ าทางแบบปรับอากาศ เพื่อช่วยในการระบายความ
หนาแน่นของฝุ่ น เพื่อไมใ่ห้อยูก่บัฝุ่ นละอองที่หนาแน่นมากเป็นเวลานานขณะเดินทาง 

 ควรเ ช็คการหมุนเวียนอากาศภายในที่พัก      
ตรวจตราไม่ใ ห้ฝุ่ น เล็ดลอดเข้ามาในจ านวนที่         
มากเกินไป และหมั่นท าความสะอาด การใช้เคร่ือง
ฟอกอากาศเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีส าหรับเด็กๆ       
และทกุคนในครอบครัว 

 บ ารุงร่างกายด้วยอาหารที่มีแอนตีอ้อกซิแดนต์  เข่น วิตามินซีในผกัผลไม้ (ส้ม ฝร่ัง ผลไม้
ตระกลูเบอร์ร่ี บรอกโคลี ปวยเล้ง คะน้า กะหล ่า) และโอเมก้า (ปลาทะเล น า้มนัถัว่เหลือง 
น า้มนัร าข้าว ถั่วเปลือกแข็ง นม ไข่) เพื่อช่วยให้ร่างกายผลิตสารแอนตีอ้อกซิแดนต์ไว้
คอยตอ่สู้กบัเชือ้โรคตา่งๆ ที่มาพร้อมกบัฝุ่ นละออง 

 

ที่มา: https://goodlifeupdate.com 





 
 

ศัพท์ภาษาอังกฤษเก่ียวกับฝุ่น PM 2.5 

ในช่วงที่อากาศบ้านเรามีความหนาวเย็นและไม่มีฝนตกยาวนาน มักจะประสบกับ
ปัญหาเร่ืองฝุ่ นที่มีปริมาณสูง ท าให้เกิดปัญหากับสุขภาพ โดยเฉพาะในด้านทางเดินหายใจ 
วนันีล้องมาดคู าศพัท์ภาษาองักฤษที่วา่ด้วยเร่ืองของ PM 2.5 กนัคะ่ 

 PM 2.5 : ย่อมาจาก Particulate Matter ขนาด 2.5 ไมโครมิเตอร์ ซึ่งถือว่ามีขนาดเล็ก
มากๆ จนสามารถเล็ดลอดเข้าไปในเนือ้เยื่อถงุลมในปอดได้ 

 Dust : ฝุ่ น หรือฝุ่ นละออง มักใช้กับฝุ่ นขนาดใหญ่ ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้  เช่น           
ฝุ่ นในบ้าน ฝุ่ นจากการก่อสร้าง 

 Particle : ฝุ่ นขนาดเล็กมาก ที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า แต่ถ้ามีปริมาณมากพอ  
ก็จะสามารถมองเห็นเมื่อแสงสอ่งกระทบ 

 Fog : หมอก เป็นสภาพอากาศที่มีไอน า้หรือความชืน้จากความหนาวเย็น 

 Smoke : ควนั มกัใช้กรณีควนัไฟที่เกิดจากการเผาไหม้ ควนัจากฟืนไฟ 

 Smog : เป็นค าผสมระหวา่ง Fog กบั Smoke ใช้เรียกสภาพอากาศที่มีทัง้ควนัและหมอก 
ผสมกนัจนแยกไมอ่อกเลยเรียกรวมๆ วา่ Smog 

 Fume : ควนั แตกต่างกบั Smoke ตรงที่ Fume มกัใช้กบัควนัจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือ 
ไอระเหยจากแก๊ส 

 Hazy : สลวั ขมกุขมวั หรือสภาพอากาศที่มีหมอกหรือควนัปกคลมุ 

 Air Humidity : ความชืน้ในอากาศ 

 Air Pollution : มลภาวะทางอากาศ 

ภาษาอังกฤษใครว่ายาก 



 Climate Change : การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 

 Air Filtration : เคร่ืองกรองอากาศ การกรองอากาศ 

 Hygienic Mask : หน้ากากอนามยั 

 Inhale : สูดอากาศเข้า หายใจเข้า ต่างจากค าว่า Breathe ตรงที่ Breathe นัน้เป็นการ
หายใจปกติ แต่ Inhale ระบุเจาะจงไปที่การสูดอากาศเข้า ซึ่งมีค าที่มกัใช้คู่กัน เป็นค า
ตรงข้ามคือ Exhale แปลวา่ หายใจออก เป่าลมออก 

 Cough : ไอ 

 Sneeze : จาม 

 Sore throat : เจ็บคอ  

 Skin rash : ผื่นแดงบนผิวหนงั 

 Eye irritation/ Nose irritation : ระคาย
เคืองตา ระคายเคืองจมกู คนัจมกูคนัตา 

ตวัอย่างประโยค 
- You must keep the medical machine free from dust. 
   (คณุต้องเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ให้ปราศจากฝุ่ น) 
- Our city was covered with smog. 
   (เมืองของเราปกคลมุไปทัว่ด้วยหมอกและควนั) 
- The very bad air we breathe is air-polluted from the factory chimneys. 
   (อากาศแย ่ๆ ที่เราหายใจเข้า เป็นมลพิษทางอากาศที่ปลอ่ยมาจากปลอ่งโรงงาน) 
- Hygienic masks are popularly worn by the general public all year. 
   (หน้ากากอนามยัมีการสวมใสอ่ยา่งแพร่หลายในที่สาธารณะตลอดทัง้ปี) 

ที่มา: https://www.trueplookpanya.com 



 

 

 
          ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
 
    นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตามรายละเอียดด้านล่าง  
 
เอกสารดาวน์โหลด 
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 
ก าหนดการรับสมัครครั้งที่ 1 
ก าหนดการรับสมัครครั้งที่ 2 
แบบค าขอทุนส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน 
แบบค าขอทุนส าหรับนักศึกษาใหม่ 
 
     น าส่ ง เอกสารที่ ฝ่ ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ชั้ น  1 ห้อง  113            
ตามก าหนดการในปฏิทินด าเนินงานทุนการศึกษา 

ครั้งที่ 1 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 62 - 58) 
ครั้งที่ 2 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นางศิริพร  ตันหนิม  ฝ่ายทุนการศึกษา  ส่วนพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187 
Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

https://drive.google.com/open?id=1h4GD7XKk8Lcuj4IShO-X6WZQB5H3_XAL
https://drive.google.com/open?id=1Iiyti3qzWyomiDbZf633kEodTacaDWTk
https://drive.google.com/open?id=1XsAdzGCptCWPj8CVsgMM4XKPbBSq3V7j
https://drive.google.com/open?id=1cpqhDfOSJ1mLOSIZueAPfX7HvPtcnbhc
https://drive.google.com/open?id=1nkpaZ5pA-Bw41SRWkE_xm3xrAzwyMMkA


  
 
  บริการห้องสมดุก าลงัใจ เปิดทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 8.00-16.30 น. ณ ส านกังาน
ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา อาคาร D1 ห้อง 127 ใครสนใจหนังสือแนวจิตวิทยา 
คลายเครียด ให้ก าลงัใจ สามารถแวะมาอา่น หรือหยิบยืมกนัได้คะ่ 

 

 เราต่างเป็นแรงบนัดาลใจให้แก่กัน  

    ผู้ เขียน: หนุ่มเมืองจนัท์  
    ส านักพมิพ์: มตชิน 
    หมวด: จติวิทยา  
 

คงไม่เป็นการกล่าวจนเกินไปว่า เพราะแรงบันดาลใจจึงท าให้เรามีชีวิตอยู่           
แรงบนัดาลใจเหมือนไวรัส สง่ต่อได้ แตกตวัขยายได้แพร่ไปเร่ือยๆ และเติบโตได้ ตา่งกนัก็ตรงที่ 
แรงบันดาลใจไม่ได้สร้างโรคภัยเหมือนไวรัสแต่กลับสร้างรอยยิม้และก าลังใจให้ผู้ คน            
"หนุ่มเมืองจนัทร์" ได้หยิบเอาเหตกุารณ์หรือผู้คนมาเลา่ได้สนกุและเฉียบขาดเหมือนเดิม ปรุงรส
ด้วยส านวนภาษา แต่ยังไม่ทิง้แก่นเร่ืองที่น่าสนใจ ท าให้อ่านได้ทัง้  "ความ" ได้ทัง้ "รส"        
วิธีการเล่าเร่ืองแบบหยิกแกมหยอก ขยนัเอาเกร็ดเล็กๆ มาเล่าด้วยส านวนเฉพาะตวั ท าให้เรา
อ่านไปได้เร่ือยๆ บางเร่ืองเศร้า บางเร่ืองตรึงใจ และบางเร่ืองก็ชวนหัวเราะก๊ากออกมาดงัๆ   
เร่ืองง่ายๆ อยา่ง "แรงบนัดาลใจ" น่ีแหละ ที่มีเร่ืองเลา่ไมรู้่จบ 

 
 

 

แนะน าหนังสือน่าอ่าน 



 

 

บ าบดัเครียด 

       ผู้เขียน: นพ.ประเสริฐ  ผลิตผลการพมิพ์ 
       ส านักพมิพ์: อมรินทร์สุขภาพ 
       หมวด: จติวิทยา 
 

"ความเครียด" เป็นอีกเร่ืองที่เป็นธรรมดาของโลก เช่ือเหลือเกินวา่บนโลกใบนีไ้มว่่า

ใครก็ต้องเคยสัมผัสความเครียดมาแล้วทัง้นัน้ไม่ว่าจะเครียดทางตรง  เครียดทางอ้อม           

หรือเครียดแบบจ ายอม เครียดเร่ืองเรียน งาน เงิน ความรัก ครอบครัว แม้แต่เร่ืองเล็กๆ บางคน

ก็เก็บมาเครียดได้  

หนังสือ บ าบัดเครียด ซึ่งเขียนโดย คุณหมอประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ได้รวม

เคล็ดลบัเด็ด ดี โดน และเข้าใจง่าย พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงทุกข้อ อย่าปล่อยให้ความเครียด

เกาะกุมจิตใจ ท าร้ายสุขภาพ เพราะทุกปัญหาเครียดมีค าตอบและทางออกเสมอ เนือ้หา

ภายในเล่มกลัน่กรองจากความรู้และประสบการณ์กว่าสามสิบปีในฐานะจิตแพทย์  เล่าถึงวิธี

คลายเครียดระดับต่างๆ ไล่เรียงตัง้แต่การออกก าลังกาย การเจริญสติ เปลี่ยนมุมในการดู

ปัญหา การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ วิธีคิด และการใช้ชีวิต เพราะท้ายที่สดุแล้ววิธีคลาย

เครียดที่ดีที่สดุคือ "การแก้ไขตวัเอง" เครียดได้ก็หายได้อยา่จมปลกัอยูก่บัความเครียดเป็นพอ  



 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อคิดจากเพจ New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง 

สังคมของคนที่มีจิตใจดีงาม เพื่อร่วมสร้างโลกที่สวยงาม 

A community of good hearted people to shape a better world 


