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ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พระราชทาน 

พระราชานญุาตให้จดัตัง้ “ครัวพระราชทาน อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย” ณ ส�านกังานเหล่ากาชาดจงัหวดัสมทุรสาคร โดยสภากาชาดไทย

ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งครัวพระราชทานฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 17 พฤษภาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับ 

น�าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากน้ี การเปิดโครงการครัวพระราชทานฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกาชาดโลกด้วยนั้น 

สภากาชาดไทย ในฐานะสมาชิกกาชาดสากลด�าเนินงานภารกิจมาถึง 127 ปี ได้ร่วมท�ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมภารกิจด้านมนุษยธรรมตามหลักการ

กาชาดสากล ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่เลือกเชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และการเมืองใด ๆ อีกด้วย

 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เปิดกรวย 

ถวายราชสกัการะ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี อปุนายิกาผูอ้�านวยการ 

สภากาชาดไทย จากนัน้ ได้มอบชดุธารน�า้ใจกูช้วีติฝ่าวกิฤตโควิด-19 และอาหารปรงุสกุแก่ประชาชน ณ ส�านกังานเหล่ากาชาดจงัหวัดสมุทรสาคร 

จ�านวน 1,200 ชุด เพื่อน�าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในชุมชนบางหญ้าแพรก ต�าบลบางหญ้าแพรก อ�าเภอเมือง และเขตพื้นที่อ�าเภอกระทุ่มแบน

และอ�าเภอบ้านแพ้ว สร้างความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานในครั้งนี้



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ให้ความรู้ป้องกัน COVID-19 แก่แรงงานต่างด้าว นครปฐม

 สภากาชาดไทย ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวง
สาธารณสขุ ให้ความรู้แก่แรงงานต่างด้าว จังหวดันครปฐม และเน้นย�า้
เรือ่งมาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ COVID-19 
เพือ่สร้างความตระหนกัรูใ้นการป้องกันการแพร่ระบาดแก่ประชาชน
และแรงงานต่างด้าว ซึง่จงัหวดันครปฐมเป็นอกีจงัหวดัหนึง่ทีม่แีรงงาน
ต่างด้าวอาศัยอยู่และเข้ามาประกอบอาชีพเป็นจ�านวนมาก 

 โดยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  

ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย 

นายชาญนะ เอีย่มแสง ผูว่้าราชการจงัหวดันครปฐม นายแพทย์พชิิต 

ศริวิรรณ รองผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ 
สภากาชาดไทย ผู้แทนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพฯ กระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยมให้ก�าลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต 
ฝ่าวกิฤตโควดิ-19 จ�านวน 500 ชดุ แก่แรงงานต่างด้าว ในพืน้ทีช่มุชน
บ้านท่าตลาด ตลาดศรีสามพราน และชุมชนยายชา ต�าบลยายชา 
อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 ส�าหรับสภากาชาดไทย นอกจากการมอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 แล้ว ยังจัดท�าแผ่นพับ 3 ภาษา ที่มีทั้งภาษาไทย 

ภาษาพม่าและภาษากัมพูชา ส�าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ประกอบการและ
แรงงานต่างด้าว เพื่อน�าไปอ่านเพิ่มเติมความรู้และรู้จักการป้องกัน
ดูแลรักษาตนเองเพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิด-19 ด้วย



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยแจกจ่ายอาหารปรุงสุกแก่ประชาชน

รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และคณะ เข้าพบ ดร.ดวงฤทธิ์ 
เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน  
ณ ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน ในโอกาสรับมอบหน้ากากผ้า จ�านวน 100,000 ชิ้น จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ช่วยด�าเนินการน�าไป 
ตัดเย็บให้ ส�าหรับให้น�าไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 

 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ โดย สถานีกาชาด ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัด จัดตั้งครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย  
ในการจัดท�าอาหารปรุงสุกเพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  
ณ สถานีกาชาดต่าง ๆ และจัดตั้งจุดแจกจ่ายอาหาร พร้อมประสานงานกับผู้น�าชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)  
เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนในชุมชน 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายประวิช สุขมุ ผูแ้ทนบริษทัไทยเบฟเวอเรจ มอบผลติภณัฑ์ท�าความ

สะอาดแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้สภากาชาดไทยด�าเนินการส่งต่อไปยัง

เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ ส�าหรับแจกจ่ายให้ประชาชนใช้เพื่อป้องกัน

การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี นายเตช บุนนาค นายกฤษฎา บุญราช 

และนายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563

 ดร.พรเทพ เตชะไพบูลย์ ประธานคณะนักศึกษา วปอ.2546 

และครอบครัว มอบเงิน จ�านวน 266,000 บาท เพื่อสนับสนุนอุปกรณ ์

การแพทย์ เพื่อแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสู้ภัยโควิด-19

 คณุหญงิลกัษณาจนัทร เลาหพนัธ์ุ รองประธานสถาบันวจัิยจุฬาภรณ์ 

มอบหน้ากาก face shield จ�านวน 1,000 ชิ้น โดยมี นายเตช บุนนาค  

ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหาร รับมอบ  

ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย  

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

 นางฐิตินันท์ วัธนเวคิน (วรรณสมร วรรณเมธี) มูลนิธิ

เกียรติร ่วมมิตรเพื่อการศึกษา มอบแอลกอฮอล์ 350 ลิตร 

สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันโควิด-19

ประธานคณะท�างานอาสาร่วมใจ FIGHT COVID รับมอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นายพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยพิพัฒน์ 

อิมปอร์ต จ�ากัด (สาขาเทียนทะเล) มอบหน้ากากกรองฝุ่น 3M รุ่น 8210  

มาตรฐาน N95 จ�านวน 480 ชิ้น ชุด PPE จ�านวน 200 ชุด และหน้ากาก 

face shield จ�านวน 400 ช้ิน เพ่ือน�าไปแจกจ่าย ให้แก่โรงพยาบาลทีข่าดแคลน 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วประเทศ เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19

 นายนรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ พร้อมคณะผู ้แทนบริษัท 

ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จ�ากัด มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ 10 เครื่อง 

 นายโกมินทร์ พิมทะโนทัย ร่วมด้วย ทันตแพทย์หญิงเสาวนีย์  

มิตตะธรรมากุล และนายฉลาด แก้ววิเศษ ผู้แทนนักเรียนเก่าโรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 38 มอบชุด PPE จ�านวน 200 ชุด

 ผู้บริหารและคณะผู้แทนบริษัทเดลล์เทคโนโลยี มอบอุปกรณ์ 

การแพทย์ ประกอบด้วย ชดุ PPE จ�านวน 175 ชดุ แอลกอฮอล์เจลล้างมอื 

ขนาด 250 มิลลิลิตร จ�านวน 190 ขวด หน้ากาก face shield จ�านวน 

1,500 ชิ้น และ หน้ากาก N95 จ�านวน 300 ชิ้น 

 นายอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ประธานสมาคมมังกรสยามและนายอัน  

เจิ้งเหวิน่ ผู้อ�านวยการฝา่ยกิจการองคก์ร พร้อมคณะ มอบหน้ากากอนามัย 

จ�านวน 60,000 ชิ้น



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ตามประกาศสภากาชาดไทย ลงวันที่ 20 และ 23 มีนาคม 2563 เรื่อง การปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง

ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 จึงให้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานจากบ้าน  

(Work From Home) ถงึวันที ่31 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้ให้ผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานใช้ดลุยพนิจิให้บคุลากรท�างานท่ีส�านกังานได้

หากเหน็ว่าเหมาะสมกบัลกัษณะงานและผลลพัธ์ของงานมากกว่า โดยบคุลากรทีป่ฏบิตังิานทีห่น่วยงานจะต้องปฏบิติัตามมาตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ของศนูย์บรหิารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครดั

ประกาศสภากาชาดไทย
 เรื่อง การปฏิบัติงานตามแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สริุนทร์ คณะกรรมการและสมาชิกกิง่กาชาดอ�าเภอชุมพลบรีุ มอบหน้ากากผ้า 

ของสภากาชาดไทย จ�านวน 500 ชิ้น ให้แก่ก�านันในพื้นที่ 9 ต�าบล 
เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง เด็ก และประชาชน
ทั่วไปส�าหรับสวมใส่ป้องกันการแพร่กระจายและการได้รับเชื้อโควิด-19  
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ชุมพร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร  
มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้ผู้แทนแต่ละอ�าเภอ 
จ�านวน 201 ชุด เพ่ือน�าไปมอบให้แก่ผู ้ที่เดินทางกลับภูมิล�าเนา 
จากจงัหวดัภูเกต็ และกกักนัตัว 14 วนั ตามมาตรการเฝ้าระวงัและควบคมุโรค 

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอบางปะกง  
มอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัยแก่ผู ้ที่ กักกันตัว เพื่อควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อ�าเภอบางปะกง 
 

บึงกาฬ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที ่
มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในพ้ืนท่ีต�าบล
นาสิงห์ อ�าเภอศรีวิไล

ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวดัยะลา ลงพืน้ทีม่อบ
แอลกอฮอล์ หน้ากาก face shield หน้ากากอนามัย และน�้าดื่มให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ประจ�าด่านตรวจ เจ้าหน้าที่ประจ�าจุดคัดแยกชุดปฏิบัติการ 
โควิด-19 ในเขตอ�าเภอเมืองยะลา เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจในการด�าเนินงาน 
ต่อไป

นครพนม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดันครพนม ลงพืน้ที่ 
มอบเครื่องดื่มและผลไม้ ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจ�าจุดตรวจ 
คัดกรองสถานการณ์โควิด-19 ณ จุดตรวจคัดกรอง บ้านหนองบ่อ ต�าบล
หนองบ่อ อ�าเภอนาแก 



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 � ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขยายศูนย์กลาง 
การรบัลงทะเบียนอาสาสมคัรบริจาคสเต็มเซลล์ไปยงัส่วนภมูภิาค โดยเริม่ 
ลงทะเบยีนได้ตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทีภ่าคบรกิารโลหติ
แห่งชาต ิ 4 แห่ง ได้แก่ ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่ 3 จงัหวดัชลบรีุ โทร.  
0 3827 8905 ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่ 5 จงัหวดันครราชสีมา โทร.  
0 4493 8938 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โทร.  
0 4342 4630 – 1 ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี ่10 จังหวดัเชียงใหม่ โทร.  
0 5341 8389 – 90

 � ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ IFRC และ 
SEAYN (เครอืข่ายเยาวชนภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้) จดักจิกรรม  
Let’s YABC at Home! Qi Gong Exercise เพื่อร่วมกันส่งก�าลังใจ 
ให้ทัว่โลกปลอดภยัจากเชือ้ COVID-19 ด้วยการออกก�าลงักายท่าจีก้ง (Qi Gong)  
เป็นการผ่อนคลาย และสร้างพลังแก่ตนเองระหว่างอยูบ้่าน เพ่ือคนทีค่ณุรกั 
ตดิตามได้ทีเ่ฟซบุ๊กเพจ : RCRC SEAYN

 � ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน เปิดรับสมัครเพื่อสอบแข่งขัน 
และสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ต�าแหน่งพนักงาน 
ปฏิบัติการ จ�านวน 1 อัตรา เพศชาย อายุ 21 – 40 ปี วฒุกิารศกึษา
ประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) ถงึปรญิญาตร ี ในสาขาวชิาส�ารวจ 
ก่อสร้าง โยธา นติศิาสตร์ หรอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง สามารถเดนิทางไปปฏบิตัิ
งานต่างจงัหวดัได้ ตดิต่อและยืน่ใบสมคัรด้วยตนเองทีฝ่่ายบรหิารงานทัว่ไป 
ส�านกังานจดัการทรพัย์สนิ ตกึอ�านวยนรธรรม ชัน้ 4 โทร. 0 2256 4078 – 80 
ต่อ 22 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ในวนัและเวลาราชการ

 � เนือ่งในสัปดาห์วนัพยาบาลสากล 2563 “พยาบาล : เสียงแห่ง
พลังน�าการพยาบาลสู่สุขภาพดีทั่วโลก” วนัที ่12 – 18 พฤษภาคม 2563  
ร่วมร�าลึกในวาระครบรอบ 200 ปีชาตกาล มิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล  
สภุาพสตรแีห่งดวงประทปี

 � ขอเชิญร่วมบริจาคซ้ือดอกกุหลาบแดง เพื่อสมทบกองทุน  
30 พฤษภาฯ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 106 ปี วันคล้ายวันสถาปนา  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย วันที่ 30 พฤษภาคม 2563  
รายได้จากดอกผลของกองทนุ 30 พฤษภาฯ น�าไปช่วยเหลือผูป่้วยทีด้่อยโอกาส 
และใช้ในการด�าเนนิงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 0 2256 4000

สารพันข่าว

Call Center
สภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย จัดแคมเปญ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63”  
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย 
ด้วยการร่วมบริจาคในโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63” แปรเปลี่ยน
ความทุกข์ยากปี 2563 เป็นพลังน�้าใจ 63 บาท เพ่ือจัดชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต  
จดัครวัเคลือ่นท่ีให้บริการประชาชนผ่านเหล่ากาชาดจงัหวดัในพืน้ที ่76 จงัหวดั 
เพือ่ช่วยเหลือ ป้องกนั เยียวยาผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยโอนเงนิผ่านบัญชีธนาคารกสกิรไทย สาขาส�านกั
สลีม ชือ่บัญช ี“สภากาชาดไทย เพือ่ภยัพบิตั”ิ ประเภทบญัชี “กระแสรายวนั” 
เลขที่ 001-1-34567-0 ซึ่งจะเปิดรับบริจาคในแคมเปญดังกล่าวทั้งสิ้น 63 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม – 9 กรกฎาคม 2563

63 บาท สู้ COVID-19 ปี’63

ศูนย์ราชการุณย์ฯ Local Quarantine

 สภากาชาดไทย อนมุติัให้จังหวัดตราดใช้ศนูย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย 
เขาล้าน จังหวัดตราด ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลของประชาชนและเป็น
ที่พักแรมของเยาวชนในการจัดค่ายกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสถานที่พักของผู้เสี่ยง
โรคโควิด-19 โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ท่ีกลับจากต่างประเทศ และผู้ที่เดินทาง
เข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค ซึ่งไม่สามารถเดินทางกลับเข้าไป 
ในชุมชนของตนเองได้ โดยศนูย์ราชการุณย์ฯ สามารถท�าเป็น Local Quarantine 
รองรับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้ประมาณ 60 คน โดยที่พักจะจัดเป็นแบบแยกห้อง  
มีการก�าหนดแนวทางปฏบิติัตามมาตรการการเฝ้าระวงัของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด


