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สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด สำภ�ก�ช�ดไทย 

เพ่�อคุุณภ�พชีว้ิตแลิ่ะอ�สำ�ก�ช�ด

	 สวััสดีีทุุกทุ่านครัับ	 พบกับอาสาสารัฉบับเดีือนตุุลาคมถึึง 
ธัันวัาคม	2563	ผ่่านเหตุุการัณ์์วิักฤตุการัณ์์	โควิัดี	2019		ไปในช่่วังทีุ� 
ร้ัายแรังแล้วั	แตุ่อย่างไรัก็ตุาม	 เรัายังตุ้องดูีแลสุขภาพ	 ป้องกันตัุวัเอง 
จากเชื่�อโรัค	สวัมหน้ากากอนามัย	หมั�นล้างมือ	ดูีแลควัามสะอาดีใส่ใจ
ตุัวัเองอย่างสมำ�าเสมอ	 ซึ่ึ�งตุอนนี�	 กิจกรัรัมอาสากาช่าดีไดี้กลับมา 
ปฏิิบัติุเป็นปกติุ	และอาสาสารั	 ได้ีกลับมานำาเสนอข่าวัสารัทีุ�น่าสนใจ 
เหมือนเช่่นเคย		
	 เรัิ�มตุ้นดี้วัย	 สมเด็็จพระเจ้าลููกเธอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติิยาภา 
นเรนทิิราเทิพยวด็ี กรมหลูวงราชสาริณีีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด็า 
เสด็็จแทินพระองค์์ พระเจ้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้าโสมสวลูี 
กรมหม่ �นสุทิธนารีนาถ เสด็็จไปทิรงเปิด็งาน "เทิียนส่องใจ" 
เน่�องในวันเอด็ส์โลูก ค์รั�งทิี� 28 ณี ห้องอเนกประสงค์์ ชั�น 13 
อาค์ารภูมิสิริมังค์ลูานุสรณ์ี  โรงพยาบาลูจุฬาลูงกรณ์ี สภากาชาด็ไทิย 
ในการนี� ค์ณีะผูู้้บริหาร อาสากาชาด็แลูะเจ้าหน้าทิี�สำานักงาน 
อาสากาชาด็ร่วมรับเสด็็จฯ แลูะร่วมจัด็นิทิรรศ์การในงานดั็งกลู่าว 
ค์ณีะผูู้้บริหารแลูะเจ้าหน้าทีิ�สภากาชาด็ไทิยวางพวงมาลูาถวายบังค์ม 
พระบรมราชานุสรณี์พระบาทิสมเด็็จพระจุลูจอมเกลู้าเจ้าอยู่หัว 
เน่�องในวันปิยมหาราช ณี ลูานพระราชวังดุ็สิติ เพ่�อน้อมรำาลึูกถึง 
พระมหากรุณีาธิคุ์ณีอย่างหาทีิ�สุด็มิได้็ 
 ติ่อด็้วย ภารกิจด็้านการแพทิย์แลูะสุขภาพอนามัย ไดี้แก่  
กิจกรรมการเยี�ยมผูู้้ป่วยต่ิอเน่�องทีิ�บ้าน 
 ด้็านการบรรเทิาทุิกข์ สำานักงานอาสากาชาด็ร่วมกับมูลูนิธิ
อาสาเพ่�อนพึ�ง(ภาฯ) ยามยาก ลูงพ่�นทีิ�ช่วยเหลู่อผูู้้ประสบอุทิกภัย
แลูะจัด็ตัิ�งโรงค์รัวเค์ลู่�อนทีิ�ด้็วยรถประกอบอาหารเพ่�อนพึ�ง(ภาฯ) ณี 
จังหวัด็นค์รราชสีมาในช่วงวิกฤตินำ�าท่ิวมหนัก 
 กิจกรรมออกหน่วยเชิงรุกของอาสากาชาด็ ติามภารกิจ 
ด้็านการบริการโลูหิติ ด็วงติา อวัยวะ โค์รงการพัฒนาคุ์ณีภาพชีวิติ
ผูู้้ต้ิองขังเร่อนจำาสมุทิรปราการ  แลูะการประชุมติิด็ติามงานอาสา
กาชาด็รุ่นต่ิางๆ 
 รวมทิั�ง กิจกรรมสโมสรอาสากาชาด็ แลูะอาสากาชาด็ 
รุ ่นติ่างๆ กิจกรรมอาสาสมัค์รสัมพันธ์ อาสากาชาด็รุ ่นติ่างๆ  
Happy Team	ฯลฯ		โปรัดีติุดีตุามอ่านกันครัับ	
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Responsiveness หมายถึึง	การัให้บริัการัทีุ�ดีำาเนินการัได้ีภายในรัะยะเวัลา	ทีุ�กำาหนดี	
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	 ปัจจุบันองค์กรัตุ่างๆ	 ตุ้องปรัับตุัวัให้สามารัถึรัับกับควัามเปลี�ยนแปลงทุี�เกิดีขึ�น	 ทุั�งปัจจัยจากภายนอกและภายในองค์กรัเอง	 สำานักงาน 

อาสากาช่าดีจึงจำาเป็น	ตุ้องปรัับปรุังการับริัหารังานเพื�อให้สามารัถึปฏิิบัติุภารักิจหลักทีุ�ได้ีรัับมอบหมายจาก	สภากาช่าดีไทุย	ในการัพัฒนาคุณ์ภาพชี่วิัตุ 

ผู้่สูงอายุ	เด็ีก	เยาวัช่น	และผู้่ด้ีอยโอกาส	รัวัมทัุ�งงานปรัะจำาอื�นๆ	อย่างไรัก็ตุาม	การัสร้ัางค่านิยมดัีงกล่าวัข้างตุ้น	ไม่สามารัถึทุำาให้เกิดีขึ�นได้ีในทัุนทีุ	
การัเปลี�ยนแปลงจะดีำาเนินการัอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 โดียให้ผู่้เกี�ยวัข้องทุุกคนมีส่วันรั่วัมในการัปรัับปรัุงเพื�อให้มีการัพัฒนาสำานักงานอาสากาช่าดี 

ไปในทิุศทุางทีุ�กำาหนดี	เช่่น	การัจัดีกลุ่มอาสากาช่าดี	เพื�อปฏิิบัติุกิจกรัรัมในรูัปแบบ	Happy	Team	โดียเน้นการัทุำางานอย่างเป็นมิตุรั	มีจิตุหรัรัษา	
และเป็นทีุ�พึ�งพาได้ี	มีการัวััดีผ่ลควัามพึงพอใจ	มีการัปรัับปรุังแก้ไขเพื�อเพิ�มคุณ์ภาพของการัปฏิิบัติุงานให้ได้ีมาตุรัฐานและสัมฤทุธิั�ผ่ลตุามเป้าหมาย

A-R-S-A (อ่านว่า "อาสา") เป็นค์ำาทิี�กำาหนด็ขึ�น เป็นค์่านิยม (Core Value) ในการทิำางานของสำานักงานอาสากาชาด็ ซึ่ึ�งประกอบด็้วย 



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

2 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

วัันนี�	(11	ตุุลาคม	2563)	เวัลา	09.00	น.	สมเด็ีจพรัะกนิษฐาธิัรัาช่เจ้า	กรัมสมเด็ีจพรัะเทุพรััตุนรัาช่สุดีาฯ	
สยามบรัมรัาช่กุมารัี	 อุปนายิกาผู่้อำานวัยการัสภากาช่าดีไทุย	 เสดี็จพรัะรัาช่ดีำาเนินไปยังวััดีทุัพทุันวััฒนารัาม	
ตุำาบลทัุพทัุน	อำาเภอทัุพทัุน	จังหวััดีอุทัุยธัานี	ทุรังบำาเพ็ญพรัะรัาช่กุศลถึวัายผ้่าพรัะกฐินสภากาช่าดีไทุย	ปรัะจำาปี	
2563	 โดียมีเหรััญญิกสภากาช่าดีไทุย	 ผู้่ว่ัารัาช่การัจังหวััดีอุทัุยธัานี	 อธิับดีีผู้่พิพากษาภาค	 6	 แม่ทัุพภาคทีุ�	 3						
ผู้่บัญช่าการัตุำารัวัจภูธัรัภาค	6	และ	คณ์ะกรัรัมการัสภากาช่าดีไทุย

โอกาสนี�	 ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	
สภากาช่าดีไทุย	ร่ัวัมเฝ้้าทูุลละอองธุัลีพรัะบาทุ	รัับเสด็ีจฯ

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า 
กรมสมเด็็จพระเทพรัตนิราชสุด็าฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงบำาเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้้าพระกฐินิ



ข่่าวกิจกรรม 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

3ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

สำมเด็จพระเจ้�ลิู่กเธัอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นัเรนัทิร�เทพยว้ดี 
กรมหลิ่ว้งร�ชสำ�ริณีสำิริพัชร มห�ว้ัชรร�ชธัิด� ทรงเปิดง�นั

“เทียนิส่องใจ” เน่ิ�องในิวันิเอด็ส์โลก ครั�งที� 28

วันนี� (1 ธันวาค์ม 2563) เวลูา 14.30 น. สมเด็็จ 
พระเจ้าลููกเธอ เจ้าฟ้้าพัชรกิติิยาภา นเรนทิิราเทิพยวด็ี 
กรมหลูวงราชสาริณีีสิร ิพัชร มหาวัชรราชธิด็า เสด็็จ 
แทินพระองค์์ พระเจ้าวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้าโสมสวลูี 
กรมหม่�นสุทิธนารีนาถ ไปยังห้องอเนกประสงค์์ ชั�น 13 
อาค์ารภูมิส ิร ิม ังค์ลูานุสรณี์ โรงพยาบาลูจุฬาลูงกรณี์ 
สภากาชาด็ไทิย ทิรงเปิด็งาน “เทิียนส่องใจ” เน่ �องใน 
วันเอด็ส์โลูก ค์รั�งทีิ� 28 ภายใต้ิแนวคิ์ด็ “เอด็ส์ อยู่ร่วมกันได้็  
ไม่ตีิติรา” โด็ยมี นายแผู้น วรรณีเมธี เลูขาธิการ สภากาชาด็ไทิย 
นายสาธิติ ปิตุิเติชะ รัฐมนติรีช่วยว่าการกระทิรวงสาธารณีสุข 
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ศ์าสติราจารย์ นายแพทิย์สุทิธิพงศ์์ วัชรสินธุ ผูู้้อำานวยการ 
โรงพยาบาลูจุฬาลูงกรณ์ี สภากาชาด็ไทิย ศ์าสติราจารย์กิติติิคุ์ณี 
นายแพทิย์ประพันธ์ ภานุภาค์ ทิี�ปรึกษา ค์ณีะกรรมการ 
จัด็งานเทิียนส่องใจ ผูู้้ช่วยศ์าสติราจารย์ แพทิย์หญิิงยุวรีย์ 
พิชิติโชค์ ผูู้้อำานวยการศ์ูนย์วิจัยโรค์เอด็ส์ สภากาชาด็ไทิย 
แลูะค์ณีะกรรมการจัด็งานเทีิยนส่องใจ เฝ้้ารับเสด็็จ จากนั�น	
พรัะรัาช่ทุานพรัะดีำารััสเปิดีงาน	 “เทุียนส่องใจ”	 เนื �องใน 

วัันเอดีส์โลก	 ครัั�งทุี�	 28	 ทุรังจุดีเทุียนส่องใจ	 ดี้วัยสวัิตุซึ่์ไฟฟ้า	 
และพรัะรัาช่ทุานพรัะวัโรักาสให้บุคคลดีีเดี่นดี้านการัแพทุย ์

และสาธัารัณ์สุข	 บุคคลดีีเดี่นดี้านสังคม	 สื�อสรั้างสรัรัค์ดีีเดี่น	
สถึานปรัะกอบการัดีีเด่ีน	สถึาบันการัศึกษาดีีเด่ีน	องค์กรัปกครัอง 
ส่วันทุ้องถิึ�นดีีเด่ีน	ครัอบครััวัดีีเด่ีน	และกลุ่ม/ช่มรัมผู้่ติุดีเชื่�อดีีเด่ีน	
เข้ารัับพรัะรัาช่ทุานโล่เกียรัติุคุณ์	จำานวัน	12	รัางวััล		
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ตุ่อมา	ทุอดีพรัะเนตุรัวีัดิีทัุศน์พรัะกรัณี์ยกิจ	ทุรังร่ัวัมการัขับร้ัองเพลง	“อย่ายอมแพ้”	และ	“คำาสัญญา”	
หลังจากนั �น	 เสดี็จเข้าห้องจัดีนิทุรัรัศการั	 ทุอดีพรัะเนตุรันิทุรัรัศการัเกี �ยวักับวัันเอดีส์โลก	 โอกาสนี � 
ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	 นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรัียญปรัะยูรั	 ผู่้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	
นายกิตุตุิธััช่	 กลิ�นลอย	 ผู่้ช่่วัยผู่้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	 และ	 นางสายสม	 วังศาสลุักษณ์์	 อุปนายก 

สโมสรัอาสากาช่าดีดี้านการับรัรัเทุาทุุกข์และพัฒนาคุณ์ภาพช่ีวั ิตุ	 รั่วัมเฝ้้ารั ับเสดี็จฯ	 พรั้อมกันนี �	
สำานักงานอาสากาช่าดี	สภากาช่าดีไทุย	ร่ัวัมจัดีแสดีงนิทุรัรัศการั	“พรัะเมตุตุาแผ่่ไพศาล	อาสากาช่าดีกับงาน
พัฒนาคุณ์ภาพชี่วิัตุผู้่ติุดีเชื่�อ”	

วันทีิ� 1 ธันวาค์มของทุิกปี โค์รงการเอด็ส์แห่งสหประชาชาติิ (UNAIDS) ได้็กำาหนด็ให้เป็นวันเอด็ส์โลูก 
สภากาชาด็ไทิย ร่วมกับ กระทิรวงสาธารณีสุข ภาคี์เค์ร่อข่ายทัิ�งภาค์รัฐ ภาค์เอกชน แลูะภาค์ประชาสังค์ม
ทิี�ทิำางานด็้านเอด็ส์ จัด็งาน “เทิียนส่องใจ” เน่�องในวันเอด็ส์โลูก	 โดียมีวััตุถึุปรัะสงค์เพื�อสรั้างควัามรัู้	 
ควัามเข้าใจทีุ�ถูึกตุ้องเกี�ยวักับโรัคเอดีส์	รัวัมทัุ�งกรัะตุุ้นเตืุอนให้ปรัะช่าช่นมีควัามตุรัะหนักถึึงปัญหาเอดีส์และให้
ควัามสำาคัญในการัร่ัวัมมือ	 ป้องกัน	 และแก้ไขปัญหา	ภายใต้ิแนวคิ์ด็การรณีรงค์์เน่�องในวันเอด็ส์โลูก 2563 
“เอด็ส์ อยู่ร่วมกันได้็ ไม่ตีิติรา” ซึึ่�งสอด็รับกับค์ำาขวัญิของโค์รงการเอด็ส์แห่งสหประชาชาติิ (UNAIDS) ว่า 
“Global solidarity, shared responsibility” หมายค์วามว่า “การสมัค์รสมาน รวมพลัูง ร่วมรับผิู้ด็ชอบ” 
แลูะสอด็ค์ลู้องกับเป้าหมายหนึ�งของยุทิธศ์าสติร์ชาติิ ว่าด้็วยการยุติิปัญิหาเอด็ส์ให้ได้็ในปี 2573 ในเรัื�อง 
การัลดีการัรัังเกียจและไม่เลือกปฏิิบัติุกับผู้่ติุดีเชื่�อ	เพื�อช่่วัยให้ผู้่ติุดีเชื่�ออยู่ร่ัวัมกันในสังคมได้ีอย่างปกติุสุข
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สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔

	 ในโอกาสวัันขึ�นปีใหม่	๑	มกรัาคม	๒๕๖๔	กรัะผ่มขอส่งควัามปรัารัถึนาดีี	
และควัามชื่�นช่มมายังช่าวัอาสากาช่าดีทัุ�วัปรัะเทุศ	โดียเฉพาะสำานักงานอาสากาช่าดี	
ซึึ่�งเป็นหน่วัยงานกลางปรัะสานงาน	ควัามร่ัวัมมือ	รัวัมทัุ�งสนับสนุนการัปฏิิบัติุงาน 

ของอาสากาช่าดีทุุกทุ่านได้ีอย่างดีียิ�ง	อำานวัยผ่ลงานตุ่อปรัะช่าช่นและปรัะเทุศช่าติุ 

ให้เป็นทุี�ปรัะจักษ์	ทุำาให้เป็นตุัวัอย่างให้เกิดีรัะบบอาสาสมัครัขึ�นในปรัะเทุศอย่าง 
กว้ัางขวัาง
	 ในวัารัะอ ันเป ็นมงคลข ึ �นป ี ใหม ่ 	 ๒๕๖๔	 น ี � 	 กรัะผ่มขออารัธันา 
คุณ์พรัะศรัีรััตุนตุรััยและสิ�งศักดีิ �สิทุธัิ �ทุั �งหลายในสากลโลก	 โปรัดีดีลบันดีาล 

ปรัะทุานพรัให้อาสากาช่าดีและเจ้าหน้าทุี �ส ำานักงานอาสากาช่าดีทุุกทุ่าน	
เจรัิญดี้วัยจตุุรัพิธัพรัช่ัย	คือ	อายุ	 วัรัรัณ์ะ	สุขะ	พละ	และเจรัิญดี้วัยสิ�งอันเป็น 

มงคลชี่วิัตุคือ	ควัามสุข	ควัามสำาเร็ัจ	และควัามสมหวัังในสิ�งทีุ�ปรัารัถึนาทุุกปรัะการั

(นายแผ่น	วัรัรัณ์เมธีั)
เลขาธิัการัสภากาช่าดีไทุย

6 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63
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สารอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๔

	 ผ่มขอแสดีงควัามชื่�นช่มกับอาสากาช่าดีและเจ้าหน้าทีุ�สำานักงานอาสากาช่าดี 

ทุุกทุ่านทุี�ไดี้เสียสละ	แรังกายแรังใจ	ทุำางานช่่วัยเหลือบรัรัเทุาควัามเดีือดีรั้อน	 
บรัรัเทุาทุุกข์แก่เพื�อนมนุษย์ให้พ้นจากทุุกข์ภัยตุ่างๆ	 โดียไม่มีควัามปรัารัถึนา 
ผ่ลปรัะโยช่น์ใดีๆ	ทุั�งสิ�น	และไม่เลือกปฏิิบัตุิในเรัื�อง	สัญช่าตุิ	 เช่ื�อช่าตุิ	ควัามเช่ื�อ 

ทุางศาสนา	ชั่�นวัรัรัณ์ะ	หรืัอควัามคิดีเห็นทุางการัเมือง	ซึึ่�งสำานักงานอาสากาช่าดี 

ได้ีทุำางานสนับสนุนภารักิจหลักของ	สภากาช่าดีไทุย	4	ด้ีาน	ได้ีแก่	การัดีำาเนินงาน
ดี้านการับรัิการัทุางการัแพทุย์และสุขภาพอนามัย	การับรัรัเทุาทุุกข์ผู่้ปรัะสบ 

ภัยพิบัตุิตุ่างๆ	การับรัิการัโลหิตุ	การัสังคมสงเครัาะห์	และการัส่งเสรัิมพัฒนา 
คุณ์ภาพช่ีวัิตุ	ซึ่ึ�งการัปฏิิบัตุิงานของทุ่านถึือไดีว้ั่าเป็นแบบอย่างในการัดีำาเนินช่ีวัิตุ 

ทุี�ดีีให้แก่คนในสังคมไดี้มีโอกาสรัับรัู้และเจรัิญรัอยตุามในการับำาเพ็ญปรัะโยช่น ์

เพื�อผู้่อื�นด้ีวัยควัามรััก	ควัามเมตุตุา	ควัามเสียสละ	ควัามอดีทุนและควัามเพียรั

	 เนื�องในโอกาสวัารัดิีถีึขึ�นปีใหม่	พ.ศ.	๒๕๖๔	ผ่มจึงใคร่ัขอขอบคุณ์ทุุกทุ่าน 

เป็นอย่างยิ�งทุี �ไดี้ทุุ ่มเทุ	ทุำางานตุลอดีรัะยะเวัลาทุี�ผ่่านมา	และ	ขออารัาธันา 
คุณ์พรัะศรัีรััตุนตุรััย	และสิ�งศักดีิ�สิทุธัิ�ทุั �งหลายในสากลโลก	 โปรัดีดีลบันดีาล 

ให้อาสากาช่าดี	และเจ้าหน้าทุี�สำานักงานอาสากาช่าดีทุุกทุ่านและครัอบครััวั 
ปรัะสบควัามสุขควัามเจริัญ	ถึึงพร้ัอมด้ีวัยจตุุรัพิธัพรัชั่ยทุุกปรัะการัตุลอดีไป

(ดีรั.สุเมธั	ตัุนติุเวัช่กุล)
ทีุ�ปรึักษากิตุติุมศักดิี�	สำานักงานอาสากาช่าดี

7ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63
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อบรมอ�สำ�ก�ช�ด

	 วั ันทุ ี � 	 12	 พฤศจิกายน	 2563	 ณ์	 ห้องปรัะชุ่ม 

ศูนย์ดูีแลภาวัะสมองเสื�อม	อาคารั	สธั.	โรังพยาบาลจุฬาลงกรัณ์์	
สภากาช่าดีไทุย	 โดีย	 ฝ้ ่ ายอบรัมและปรัะสานงาน	
สำานักงานอาสากาช่าดี	 จัดีอบรัมเตุรัียมควัามพรั้อมอาสา 
กาช่าดีการัเพ ื �อดี ูแลผ่ ู ้ม ีภาวัะสมองเส ื �อม	 โอกาสน ี �	
ศาสตุรัาจารัย์กิตุตุิคุณ์	 นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรัียญปรัะยูรั	
ผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	เป็นปรัะธัานเปิดีการัอบรัม	
	 จากนั�น	รัศ.นพ.สุขเจริัญ	ตัุ�งวังษ์ไช่ย	หัวัหน้าศูนย์ดูีแล
ภาวัะสมองเสื�อมเป็นผู่้กล่าวับรัรัยายการัอบรัมของอาการั	
สาเหตุุ	 และปัจจัยเสี�ยงโรัคภาวัะสมองเสื�อม	 โดียมี	 อ.ดีรั.
นพ.ช่าวิัทุ	 ตัุนวีัรัะชั่ยสกุล	 จิตุแพทุย์ด้ีานผู้่สูงอายุ	 พวั.จิรัากรั	
กันทุับทุิม	 พยาบาลปรัะจำา	 และคุณ์สิทุธัิศักดีิ �	 นวัลศรั	ี
เจ้าหน้าทุี�บรัิหารังานทุั�วัไป	 ศูนย์ดีูแลภาวัะสมองเสื�อม	 เป็น 

ผู่้กล่าวับรัรัยายการัอบรัมให้แก่อาสากา	ช่าดี	 เพื�อให้ควัามรัู ้
และเสริัมศักยภาพของอาสากาช่าดี	ด้ีวัยเช่่นกัน

เตรียมความพร้อม
อาสากาชาด็
เพ่�อดู็แลผู้้มีภาวะสมองเส่�อม

9ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



อบรมอาสากาชาด็เชิงปฏิิบัติการ 
Volunteer Happy Team รุ่นิที� 6 ครั�งที� 5 

Skill Practice
	 วัันทุี�	 25	 พฤศจิกายน	 2563	 ฝ้่ายอบรัมและปรัะสานงาน	 จัดีการัอบรัมอาสากาช่าดีเช่ิง 
ปฏิิบัติุการั	Volunteer	Happy	Team	รุ่ันทีุ�	6	ครัั�งทีุ�	5	“Skill Practice”	เพื�อให้อาสากาช่าดีฝึ้กทัุกษะ 
การัเป็นทัุ�งผู้่แนะนำา	Coaching	ผู้่เล่าเรืั�อง	Coachee	และผู้่ฟัง	Listener	การัฟัง	การัตัุ�งคำาถึามอย่างไรั 
เพื �อให้ผู่ ้ตุอบไดี้ฉุกคิดีและเข้าใจปัญหาของตุน	 และพบคำาตุอบทุี �ตุรังกับปัญหาทุี �เผ่ช่ิญ	 ทุั �งนี �	
ศาสตุรัาจารัย์กิตุตุิคุณ์	 นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรัียญปรัะยูรั	 ผู่ ้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	
สภากาช่าดีไทุย	เป็นปรัะธัานเปิดีการัอบรัม	นายวิัชั่ย	ทุศพรัทุรังชั่ย	หัวัหน้าฝ่้ายอบรัมและปรัะสานงาน 

พร้ัอมคณ์ะ	เป็นวิัทุยากรัอบรัมในการัทุำากิจกรัรัมกลุ่มยอ่ย	ณ์	ห้องปรัะชุ่ม	ชั่�น	4	สำานักงานอาสากาช่าดี	
สภากาช่าดีไทุย

อบรมอ�สำ�ก�ช�ด

10 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



อบรมเพิ�มพูนิความรู้ 
และพัฒนิาศักยภาพอาสากาชาด็

อบรมอ�สำ�ก�ช�ด

	 วัันทุี�	 28	 ตุุลาคม	 2562	 สำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	 โดียฝ้่ายอบรัมและปรัะสานงาน	
จัดีการัอบรัมเช่ิงปฏิิบัตุิการั	 หลักสูตุรั	“การสร้างค์วามติระหนักรู้เพ่�อค์วามเป็นมนุษย์ทิี�สมบูรณี์แลูะพบสุข 
ทิี�ปลูายทิาง”	 ครัั�งทุี�	 4	 :	 Powerful	 Question	 ณ์	 ห้องปรัะชุ่มช่ั�น	 4	 สำานักงานอาสากาช่าดี	 โอกาสนี�	
ศาสตุรัาจารัย์กิตุตุิคุณ์	 นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรัียญปรัะยูรั	 ผู่้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	 เปิดีการัอบรัม 

หลักสูตุรัดีังกล่าวั	 จากนั�น	 นายวัิช่ัย	 ทุศพรัทุรังช่ัย	 หัวัหน้าฝ้่ายอบรัมและปรัะสานงาน	 ไดี้บรัรัยายให้ควัามรัู้	
ในหัวัข้อตุ่างๆ	 เพื�อสรั้างควัามตุรัะหนักรัู้	 และเสรัิมสรั้างควัามเข้าใจให้กับอาสากาช่าดีผู่้เข้ารัับการัอบรัมให ้

สามารัถึไปปรัับใช้่ในการัปฏิิบัติุงานอาสาสมัครั	ตุลอดีจนนำาไปใช้่ในชี่วิัตุปรัะจำาวััน

ก�รสำร้�งคุว้�มตระหนัักรู้เพ่�อคุว้�มเป็นัมนัุษีย์ที�สำมบำูรณ์แลิ่ะพบำสำุขำที�ปลิ่�ยท�ง คุรั�งที� 4 : 
Powerful Question

	 วัันทีุ�	21	ตุุลาคม	2563	ฝ่้ายอบรัมและปรัะสานงาน	
สำานักงานอาสากาช่าดี	จัดีกิจกรัรัม	Show	and	Share	
รุ่ันทีุ�	2/2563	ณ์	ห้องปรัะชุ่มชั่�น	4	โดียศาสตุรัาจารัย์- 
กิตุติุคุณ์	นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู้่อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดีเป็นปรัะธัานเปิดีการัอบรัมและ 
มีการันำาเสนอกิจกรัรัมกลุ่มคลินิกจักษุ	อาคารั	สธั.	และ 
ศูนย์ควัามเป็นเลิศทุางการัแพทุย์ดี้านโรัคพารั์กินสัน	 
และการัมอบวัุฒ ิบ ัตุรัแก่อาสากาช่าดีทุี �ผ่ ่านการั 
ทุดีลองงาน	 จำานวัน	 26	 คน	 ทุั �งนี �	 ผู่ ้อ ำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 ไดี้ให้โอวัาทุและตุ้อนรัับอาสา 
กาช่าดีใหม่เพื�อปฏิิบัตุิงานดี้วัยควัามเสียสละในฐานะ 
อาสาสมัครัสภากาช่าดีไทุยตุ่อไป

Show and Share 
รุ่นัที� 2/2563

11ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



อบรมการทำากายภาพบำาบัด็
ผู้้ป่วยติด็เตียง รุ่นิที� 1 

อบรมอ�สำ�ก�ช�ด

	 ส ำาน ักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	 และหน่วัย 

กายภาพบำาบัดี	 ฝ้่ายเวัช่ศาสตุรั์ฟ้ �นฟู	 โรังพยาบาลจุฬาลงกรัณ์์		
จัดีอบรัมเช่ิงปฏิิบัตุิ	 เรัื�อง	“การัทุำากายภาพบำาบัดีผู่้ป่วัยตุิดีเตุียง”	
รัุ่นทุี�	 1	วัันพุธัทุี�	 25	พฤศจิกายน	2563	ณ์	ฝ้่ายเวัช่ศาสตุรั์ฟ้�นฟู	
อาคารัภูมิสิริัมังคลานุสรัณ์์	โรังพยาบาลจุฬาลงกรัณ์์	ชั่�น	14	โซึ่น	C	
โดียอาสากาช่าดีจะได้ีทุดีลองฝึ้กปฏิิบัติุในหัวัข้อตุ่างๆ	ดัีงนี�
• วิธีการยกแลูะเค์ลู่�อนย้ายผูู้้ป่วยทีิ�ถูกวิธี แลูะวิธีการเค์าะปอด็ 
• การบริหารช่วยเค์ลู่�อนไหวข้อต่ิอของแขนแลูะขา
	 โอกาสนี�	กภ.ธัเนศ	ขจรัวุัฒิกุล	นักกายภาพบำาบัดี	และคณ์ะ 
วัิทุยากรัผู่้เช่ี�ยวัช่าญ	ถึ่ายทุอดีองค์ควัามรัู้และอำานวัยการัฝ้ึกปฏิบิัตุิ 
ให้แก่อาสากาช่าดีเพื�อเตุรีัยมควัามพร้ัอมอีกด้ีวัย

12 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



	 วัันทุี�	 8	ตุุลาคม	2563	ดีรั.ธันันทุ์นพรั	ปรัาบช่นะ	 
อาสากาช่าดี	ฝ่้ายงานตุรัวัจสลากพฤกษากาช่าดี	และทีุมงาน 

อาสากาช่าดี	 ปฎิิบัตุิงานตุรัวัจเลขสลากพฤกษากาช่าดี	
ทีุ�ห้องปรัะชุ่มสุทุธัาสา	1-2	สำานักงานอาสากาช่าดี	เพื�อเตุรีัยม
จำาหน่ายสลากพฤกษากาช่าดีปรัะจำาปี	2563	

	 วัันทุี�	 15	ตุุลาคม	2563	ดีรั.ธันันทุ์นพรั	ปรัาบช่นะ	 
นำาคณ์ะอาสากาช่าดีปรัะทัุบตุรัาสลากพฤกษากาช่าดีปี	2563	
ทีุ�สำานักงานจัดีหารัายได้ี	และได้ีส่งมอบให้สโมสรัอาสากาช่าดี
โดียมีคณ์ะกรัรัมการัสโมสรัฯ	 รัับมอบ	 เพื �อเตุรัียมนำาไป 

จำาหน่ายหารัายได้ีในงานกาช่าดีปรัะจำาปีนี�

เตรียมสลากกาชาด็ 

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

13ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

14 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

	 วัันทุี�	 18	พฤศจิกายน	2563	ฝ้่ายกิจกรัรัม 

อาสากาช่าดี	จัดีโครังการัสมุทุรัปรัาการัโมเดีล	โดียมี 
ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	นายแพทุย์ดีำารัง	เหรีัยญปรัะยูรั	
ผู่้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	 ไดี้เป็นปรัะธัาน 

และบรัรัยายให้ควัามรัู ้เรัื �องรัักษ์โลกรัักษ์สุขภาพ	
จากนั �น	 วัิทุยากรัและอาสากาช่าดีจากสำานักงาน 

อาสากาช่าดี	 เป็นผู่้บรัรัยายให้ควัามรัู้เรัื�องจุลินทุรัีย์ 
ช่ีวัภาพ	และการัสาธัิตุการัทุำานำ �าจุลินทุรัีย์ช่ีวัภาพ	 
(EM	ขยาย)	แก่ผู้่ตุ้องขังหญิง	(แดีน	1)	พร้ัอมทัุ�งมอบ 

วัุฒิบัตุรัแก่ผู่้เข้ารัับการัอบรัมและคณ์ะอาสากาช่าดี	 
ณ์	เรืัอนจำากลางสมุทุรัปรัาการั	อำาเภอบางบ่อ	จังหวััดี 

สมุทุรัปรัาการั		

สมุทรปราการโมเด็ล
ฝ่่�ยกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด จัดโคุรงก�ร



วันิที� 28 ตุลาคม 2563
	 คณ์ะอาสากาช่าดีนำาโดีย	นายช่นินทุร์ั	ฟูปรัะเสริัฐ 
และกลุ ่มงานขับรั้องเพลงไทุย-สากล	 จากสโมสรั 
อาสากาช่าดี	จัดีกิจกรัรัมนันทุนาการั	ณ์	ศูนย์ดูีแลผู้่สูงอายุ	
โรังพยาบาลสวันเบญจกิติุ	เฉลิมพรัะเกียรัติุ	84	พรัรัษา	
เผื่�อให้ผู้่สูงอายุ	ลืมควัามเจ็บป่วัย	คลายควัามเหงา	และ 
รั่วัมฟังเพลง	 รั้องเพลง	 โดียมีพยาบาลผู่้ดีูแลให้การั 
ตุ้อนรัับและร่ัวัมกิจกรัรัมอย่างพร้ัอมเพรีัยง

กิจกรรมนัินิทนิาการ

วันิที� 24 พฤศจิกายนิ 2563
	 คณ์ะอาสากาช่าดี	ปรัะกอบไปด้ีวัย	คณ์ะนักร้ัอง 
กลุ ่มงานขับรั้องเพลงไทุย-สากล	 และคณ์ะอาสา 
กาช่าดีกลุ่มงานไหมพรัม	 ไดี้ทุำากิจกรัรัมทุี�สวัางคนิวัาส	
สภากาช่าดีไทุย	จังหวััดีสมุทุรัปรัาการั	เพื�อมอบควัามสุข 

สนุกสนานผ่่อนคลาย	 และมีกิจกรัรัมสอนถึักไหมพรัม 

เสรัิม	 เพื�อฝ้ึกกล้ามเนื�อมือ	 และเป็นกิจกรัรัมพัฒนา 
คุณ์ภาพช่ีวัิตุผู่้สูงอายุ	 ภายหลังเสรั็จสิ�นกิจกรัรัมกลุ่ม 

ผู่้สูงอายุรั่วัมมอบกรัะเช่้าทุี�รัะลึกแก่คณ์ะอาสากาช่าดี 

เพื�อเป็นการัแสดีงควัามขอบคุณ์

15ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด



วันิที� 2 ตุลาคม 2563 

	 นางสาวัสุดีา	เหล่าดีำารังกูล	วิัทุยากรัแกนนำา 
ศิลปะปรัะดีิษฐ์	 สอนการันำาขวัดีนำ �าปรัะดีิษฐ  ์

เป็นแจกันดีอกไม้	 กล่องใส่กรัะดีาษทุิช่ชู่ ่	 ณ์	
ห้องกิจกรัรัม	 2	 สำานักงานอาสากาช่าดี	 ช่ั�น	 2	
ทุุกวัันศุกร์ั	เวัลา	9.00-15.00	น.

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

วันิที� 9 ตุลาคม 2563 
	 สโมสรัอาสากาช่าดี	และคณ์ะอาสากาช่าดี	
ร่ัวัมกิจกรัรัมสร้ัางสรัรัค์สามัคคี	ตัุดีเย็บถุึงผ้่ารัักษา 
สิ�งแวัดีล้อมและหน้ากากผ้่า	ณ์	สโมสรัอาสากาช่าดี	
ชั่�น	2

วันิที� 11 พฤศจิกายนิ 2563 
	 คณ์ะอาสากาช่าดีกลุ่มงานสิ�งปรัะดีิษฐ์เพิ�ม 

มูลค่า	 นำาโดีย	 นางสวั่างศรัี	 ช่้างเผ่ือก	 จัดีกิจกรัรัม 

ปรัะดีิษฐ์สายเกี �ยวัหน้ากากอนามัย	 โดียมีอาสา 
กาช่าดีมาร่ัวัมกิจกรัรัม	และรัับหน้ากากอนามัยแบบ
ผ่้ารัักษ์เรัารัักษ์โลกไปใช่้ดี้วัย	 กิจกรัรัมในครัั�งนี�เป็น 

กิจกรัรัมทีุ�ทุำาได้ีง่าย	สามารัถึนำากลับไปทุำาเองได้ีและ 
สามารัถึทุำาเป็นของขวััญเพื�อมอบในโอกาสตุ่างๆ

งานิสิ�งประดิ็ษฐ์เพิ�มมูลค่า

16 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

วันิที� 12 พฤศจิกายนิ 2563
	 นางโช่ตุิกา	 เรัืองวัิเศษ	 ผู่้ดีูแลและ 
วัิทุยากรัแกนนำา	 แผ่นกปรัะดีิษฐ์ดีอกไม้ 
ปรัะดีิษฐ์และทุีมงานจัดีแจกันดีอกไม้	
(บัวัพับ)	90	ดีอก	ให้แก่ผู้่ทีุ�ให้การัสนับสนุน 

กิจกรัรัมงานฝ้ีมือของแผ่นกปรัะดีิษฐ์ฯ	
โดียแผ่นกปรัะดี ิษฐ ์ดีอกไม ้ปรัะดี ิษฐ ์	 
สโมสรัอาสากาช่าดี	รัับสอนและจัดีทุำางาน 

ปรัะเภทุปรัะดีิษฐ์ดีอกไม้ตุ่างๆ	 ดี้วัยฝ้ีมือ 

ซึ่ึ�งมีผู่้อุดีหนุนและสนับสนุนผ่ลงานอย่าง 
ตุ่อเนื�อง	ณ์	ห้องปฏิิบัติุงานชั่�น	2

	 วัันทีุ�	5	พฤศจิกายน	2563	นางสายสม	
วังศาสุลักษณ์์	 ปรัะธัานอาสากาช่าดีเฉลิม- 
พรัะเกียรัติุ	72	พรัรัษา	และอุปนายกด้ีานพัฒนา 
คุณ์ภาพช่ีวัิตุและงานบรัรัเทุาทุุกข์	 นำาคณ์ะ 
อาสากาช่าดีพรั ้อมเจ ้าหน ้าทุ ี � 	 เข ้าเย ี �ยม 

ให้กำาลังใจผู่้ป่วัย	 โดียตุรัวัจสุขภาพเบื�องตุ้น	
วััดีอุณ์หภูมิรั่างกาย	 ตุรัวัจวััดีควัามดีันโลหิตุ	
พูดีคุยให้กำาลังใจ	 พรั้อมทุั�งมอบกรัะเช่้าเยี�ยม 

และมอบปัจจัยให้แก่ผู่้ป่วัยเพื�อเป็นขวััญและ 
กำาลังใจ

คณะอาสากาชาด็ 
พร้อมเจ้าหน้ิาที� 
เยี�ยมให้กำาลังใจผู้้ป่วย

17ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



คณะอาสากาชาดออกเยี่่�ยี่มHomecare
	 วัันที่่�	29	ตุุลาคม	2563 
	 คณ์ะอาสากาช่าดีออกเย ี �ยม 

คนไข้หลังผ่่าตุัดีทุางเบี�ยงหลอดีเลือดี-
แดีงหัวัใจตุ่อเนื�อง	เป็นการัปิดีการัเยี�ยม	
โดียนางสาวัลินดีา	เชิ่งช่าญกิจ	นางปรัาณี์	
มโนน้อม	พร้ัอมด้ีวัยคณ์ะพยาบาล	โดีย
ตุลอดีการัเยี�ยมมีการัติุดีตุามอาการั	และ	
พัฒนาการัของผู้่ป่วัย	 ให้คำาแนะนำาการั
ดี ูแลตุนเองและญาตุิผ่ ู ้ดีแล	 โดียมี 
อาการัดีีขึ�นตุามลำาดัีบ	

	 วัันที่่�	12	พฤศจิิกายี่น	2563	
	 คณ์ะอาสากาช่าดี	 ไดี้แก่	 นางสาวัลินดีา	 เช่ิงช่าญกิจ	 และนางพัช่รัิยา	
ลือบุญธัวััช่ช่ัย	 พรั้อมทุีมแพทุย์	 พยาบาล	 นักกายภาพบำาบัดี	 สังคมสงเครัาะห์	 
ครัั�งนี�เป็นการัออกปฏิิบัติุงานเยี�ยมผู้่ป่วัยโรัคหลอดีเลือดีสมองตีุบทีุ�บ้านครัั�งแรัก	
โดีย	การัวััดีควัามดัีนโลหิตุ	และแนะนำาการัดูีแลปฏิิบัติุตุนของผู้่ป่วัยแก่ญาติุ

18 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด



 สำานักงานอาสากาช่าดี	โดียคณ์ะอาสากาช่าดี	ออกปฏิิบัติุงานจัดีหาโลหิตุ	ดีวังตุา	อวััยวัะ	และ 
ผู่้อุทุิศรั่างกาย 	โดียปฏิิบัตุิภารักิจเช่ิงรัุก 	เพื�อตุอบสนองภารักิจ 	สภากาช่าดีไทุย 	ทุี�ไดี้รัับมอบหมาย
จากรััฐบาลให้มีหน้าทีุ�หลักในการัจัดีหาโลหิตุให้มีปริัมาณ์เพียงพอ	ปลอดีภัย	และมีคุณ์ภาพสูงสุดี	จาก
ผู้่บริัจาคโลหิตุด้ีวัยควัามสมัครัใจไม่หวัังสิ�งตุอบแทุน	เพื�อนำาไปใช้่รัักษาผู้่ป่วัยทัุ�วัปรัะเทุศ	และการัออก
ปฏิิบัติุงานเชิ่งรุักของคณ์ะอาสากาช่าดี	ยังครัอบคลุมไปถึึงการัตุอบรัับการัแสดีงเจตุจำานงของปรัะช่าช่น
ทีุ�ปรัะสงค์บริัจาคดีวังตุา	เป็นการัแสดีงควัามจำานงตัุ�งแตุ่ยังมีชี่วิัตุ	เพื�อมอบดีวังตุาของตุนเองภายหลัง
จากเสียช่ีวัิตุแล้วั 	อีกทุั�งยังรัวัมการัออกปฏิิบัตุิงานเช่ิงรัุกของคณ์ะอาสากาช่าดีในการัออกรัับบรัิจาค
อวััยวัะฯ 	เพื�อส่งเสรัิมสนับสนุนให้มีการับรัิจาคอวััยวัะให้มากเพียงพอตุ่อการัปลูกถึ่ายอวััยวัะภายใน
ปรัะเทุศ	อย่างเป็นกลาง	เสมอภาค	โดียไม่มีการัซืึ่�อขายอวััยวัะ	โดียในแตุ่ละเดืีอนจะมีคณ์ะอาสากาช่าดี
ผู้่ปฏิิบัติุงานการัจัดีหาโลหิตุ	ดีวังตุา	อวััยวัะ	และ	การัแสดีงควัามจำานงอุทิุศร่ัางกาย	ออกปฏิิบัติุงาน
ไปยังพื�นทุี�ตุ่างๆ 	ทุั�วักรัุงเทุพมหานครั 	เพื�ออำานวัยควัามสะดีวักใหกั้บปรัะช่าช่นในพื�นทุี�ตุ่างๆ 	เข้าถึึง
การับรัิการัอย่างง่ายดีาย 	โดียมีคณ์ะอาสากาช่าดีออกปฏิิบัตุิงานในพื�นทุี�ตุ่างๆ 	และจำานวันของ
ผู้่บริัจาคทีุ�เข้าร่ัวัม	ดัีงนี� 

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

ออกหน่ิวย
รับบริจาคเชิงรุก

กิจกรรม

19ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



• อาคารั	AIA	Capital	Center	รััช่ดีาภิเษก
• โรังพยาบาลภูมิพลอดุีลยเดีช่	กรัมแพทุย์ทุหารัอากาศ
• การัไฟฟ้าส่วันภูมิภาค	งามวังศ์วัาน
• มหาวิัทุยาลัยกรัุงเทุพ	วิัทุยาเขตุรัังสิตุ
• การัปรัะปานครัหลวัง	สำานักงานใหญ่ปรัะช่าช่ื�น
• อาคารั	GPF	(กบข)	ถึนนวิัทุยุ
• บรัิษัทุ	พานาโซึ่นิค	แมนูแฟคเจอรัิ�ง	(ปรัะเทุศไทุย)	จำากัดี
• ห้างสรัรัพสินค้า	ซึ่ีคอนสแควัรั์	ศรัีนครัินทุรั์
• วััดีหัวัตุะพาน	อำาเภอหันคา	จังหวััดีช่ัยนาทุ
• ศูนย์รัาช่การัเฉลิมพรัะเกียรัติุฯ	แจ้งวััฒนะ
• ศูนย์การัค้า	จามจุรัี	สแควัรั์	พรัะรัาม	4
• บรัิษัทุ	ซึ่ีพี	ออลล์	จำากัดี	(มหาช่น)	
• กรัมทุี�ดิีน	ปากเกรั็ดี	นนทุบุรัี
• มหาวิัทุยาลัยธัรัรัมศาสตุรั์	ศูนย์รัังสิตุ
• คณ์ะเกษตุรัศาสตุรั์	มหาวิัทุยาลัยเกษตุรัศาสตุรั์	บางเขน
• ธันาคารัเพื�อการัเกษตุรัและสหกรัณ์์การัเกษตุรั	บางเขน
• ศูนย์การัค้าสามย่านมิตุรัทุาวัน์
• บรัิษัทุ	เมก้า	โฮม	เซึ่็นเตุอรั์	จำากัดี	สาขารัังสิตุ
• อาคารับางกอกซึ่ิตีุ�	ทุาวัเวัอรั์	ถึนนสาธัรัใตุ้
• มหาวิัทุยาลัยรัังสิตุ
• ศูนย์การัค้า	เดีอะ	พรัอมานาดี	ศรัีนครัินทุรั์
• กรัมขนส่งทุหารัอากาศ	กองทุัพอากาศ
• บมจ.รัะบบขนส่งมวัลช่นกรัุงเทุพ	(BTSC)	ถึนนพหลโยธิัน	

การปฏิิบัติงานิคณะอาสากาชาด็ 

ออกรับบริจาคโลหิต ด็วงตา 

อวัยวะ และอุทิศร่างกายเชิงรุก 

ประจำ�เดือนัตุลิ่�คุม พ.ศ. 2563 พื�นัที�ปฏิบำัติง�นัดังนัี� 

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

20 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



จำานิวนิผู้้บริจาค และผู้้แสด็งความจำานิงค์

คณะอาสากาชาด็ ร่วมปฏิิบัติงานิออกรับบริจาคโลหิต 

ด็วงตา อวัยวะ และอุทิศร่างกายเชิงรุก ดั็งนีิ� 

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

นางสมบูรัณ์์	อินทุรัช่าธัรั	
นางสาวัมัทุนา	บรัรัดีาศักดิี�	
นางจิติุนันท์ุ	เขมะพิพัฒน์	
นางอาภา	วิัช่า	
นางสาวัอนงค์รััตุน์	วิันัยกุลนิรััตุน์
นางภทุรัษรั	พันธุัมะบำารุัง	
ว่ัาทีุ�	รั.ตุ.สุทุธิัพงศ์	คุ้มแก้วั
นางวัรัาภรัณ์์	หงษ์ดิีลกกุล
นางอาภรัณ์์	กุลกุศล
นางสาวัรััช่ต์ุช่วิัศา	จันทุรัวัรัศิษฐ์
นางสาวัธันภรัณ์์	สุวัรัรัณ์นครั
นางสาวัอารีัยา	เทุศะปุรัณ์ะ
นายธัรัาเทุพ	บุณ์ยรััตุกลิน
นางสาวัศิวัพรั	เกื�อกูลเกียรัติุ
นางสาวัพรัทิุพา	ชุ่ติุมาเทุวิันทุร์ั
นางสาวัจันทุรัา	โสมรัังสรัรัค์
นางสาวัเกียรัติุมา	ศรีัอุดีม
นายช่าตุรีั	วัรัวัณิ์ช่ช่านันท์ุ
นางนิภา	ศรีัสันติุธัรัรัม
นายศักดิี�ชั่ย	ศรีัสันติุธัรัรัม
นางสมลักษณ์์	สุวัรัรัณ์รััตุน์
นางกัลยาณี์	ว่ัองไวักิจไพศาล
นางดีวังตุา	โพธิัโตุ

นางปิยะศิริั	นาโคศิริั	
นางสีรุ้ังเพช่รั	ศตุะสุข	
นางพิมพ์พนิดีดีา	จันทุร์ัทุองใบ	
นางพจนาถึ	ศรัอินทุร์ั	
นางสาวัสุณี์	เลิศกษิตุ
นางกรุัณ์า	จันทุร์ัหอมหวัล
นางพรัพรัรัณ์	เมฆนาวิัน
นางนภาพรัรัณ์	จัยสิน	
นางสาวักาญจนี	กังวัานพรัศิริั
นางปรัะนอบ	ซึ่อยสกุล
นางเจียมจิตุต์ุ	ช่วัดีบัวั
นางสาวัจุฑามาศ	เอกมหาคุณ์
นางสาวัณ์พิช่ญา	สุวัรัรัณ์ภูมิ
นางจิดีาภา	เกียรัติุช่นาทิุตุ
นางชู่ใจ	จงนิมิดีไพบูลย์
นายช่าญวิัช่ย์	ไช่ยรััตุนานุวััตุรั
นางรัจนา	ตัุ�งเจริัญชั่ยช่นะ
นางจามรีั	อ่อนแสง	
นางวิัไลวัรัรัณ์	พฤทุธิั�ขจรัชั่ย	
นางรััตุนา	จาวัลาห์	
นางภูพินทุร์ั	ไค

ปรัะวีัณ์์นุช่	พันธ์ุัคงชื่�น
นางรัมิตุา	อั�นวังษ์
นางมานิการ์ั	ว่ัองวิัช่ช่กรั
นางพรัทิุพย์	พูลสมบัติุ
นางสาวัศรีัอนุช่	นาคะปรัะทีุป
นางนงพะงา	วิัช่ญเลิศเทุวััญ
นางรััช่นิศ	โกสุมา
นางสาวัพุทุธัช่าตุ	อุดีมเกียรัติุ
นางกัลญาณี์	ใจจง
นางสาวัชุ่รัดีา	โตุกนกวัรัรัณ์
นางมาลี	พิริัยะวััฒน์	

21ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

บำริจ�คุโลิ่หิต 
1,212 ร�ย
บำริจ�คุดว้งต�
1,068 ร�ย

บำริจ�คุอวั้ยว้ะ
1,039 ร�ย
บำริจ�คุร่�งก�ย
980 ร�ย



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

	 วัันทีุ�	21	ตุุลาคม	2563	นายกิตุติุธััช่	กลิ�นลอย	ผู้่ช่่วัยผู้่อำานวัยการั	สำานักงานอาสากาช่าดี	สภากาช่าดีไทุย	
พร้ัอมเจ้าหน้าทีุ�	ร่ัวัมพิธีัวัางพานพุ่มถึวัายรัาช่สักการัะ	สมเด็ีจพรัะศรีันคริันทุรัาบรัมรัาช่ช่นนี	เพื�อเทิุดีพรัะเกียรัติุ	
เนื�องในวัันพยาบาลแห่งช่าติุ	ณ์	อาคารัพรัะบรัมคุณ์	สถึาบันการัพยาบาลศรีัสวัริันทิุรัา	สภากาช่าดีไทุย

คณะอาสากาชาด็ ร่วมพิธีิ เน่ิ�องในิวันิพยาบาลแห่งชาติ

ผู้้บริหารสำานัิกงานิอาสากาชาด็ พร้อมด้็วยเจ้าหน้ิาที�วางพานิพุ่ม
ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที� 5

	 วัันทีุ�	 22	 ตุุลาคม	 2563	 ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	 นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่้อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุยนำาคณ์ะบุคลากรัสำานักงานอาสากาช่าดี	 เข้าวัางพานพุ่ม	 และถึวัาย 

รัาช่สักการัะพรัะบรัมรูัปพรัะบาทุสมเด็ีจพรัะจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวั	รััช่กาลทีุ�	5	ณ์	ศาลาทิุนทัุตุ

22 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



23 ตุลาคม 2563 วันิปิยมหาราช

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

23ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

	 คณ์ะผู่ ้บริัหารัและเจ ้าหน้าทีุ�สภา-
กาช่าดีไทุย	วัางพวังมาลาถึวัายบังคมพรัะบรัม 

รัาช่านุสรัณ์์พรัะบาทุสมเดี็จพรัะจุลจอมเกล้า 
เจ้าอยูหั่วั	ณ์	ลานพรัะรัาช่วัังดีสิุตุ	เพื�อน้อมรัำาลึก 

ถึึงพรัะมหากรุัณ์าธิัคุณ์อย่างหาทีุ�สุดีมิได้ี
	 โอกาสนี� 	 ศาสตุรัาจารัย ์ กิตุติุ คุณ์	
นายแพทุย์	ดีำารังเหรีัยญปรัะยูรั	 ผู้่อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	
พร้ัอมด้ีวัย	นางสาวัจันทิุมา	สามลฤกษ์	หัวัหน้า 
ฝ้่ายปรัะช่าสัมพันธั์	 รั่วัมพิธีัวัางพวังมาลา	
ในครัั�งนี�



ถวายสักการะ พระบรมราชานุิสรณ์ 
พระบาทสมเด็็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่

	 วัันทีุ�	 25	 พฤศจิกายน	 2563	 คณ์ะผู่้บริัหารัสภากาช่าดีไทุย	 รั่วัมพิธีัวัางพวังมาลาถึวัายสักการัะ 
พรัะบาทุสมเด็ีจพรัะมงกุฎิเกล้าเจ ้าอยู ่ หัวั	 ณ์	 พรัะบรัมรัาช่านุสาวัรีัย ์	 หน้าสวันลุมพินี	 โอกาสนี�	
ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	 นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	 พรั้อมดี้วัย 

เจ้าหน้าทีุ�สำานักงานอาสากาช่าดี	ร่ัวัมพิธีัวัางพวังมาลาถึวัายรัาช่สักการัะดัีงกล่าวั

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

24 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



 วันทีิ� 2 ตุิลูาค์ม 2563	ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคณุ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่ ้อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	 รั่วัมงาน 

วัันคล้ายวัันก่อตัุ�งสหกรัณ์์ออมทุรััพย์	สภากาช่าดีไทุย	
จำากัดี	ในโอกาสครับรัอบ	31	ปี	โอกาสนี�ได้ีมอบของ
ทีุ�รัะลึกเพื�อแสดีงควัามยินดีี	ณ์	 ตุึกวัช่ิรัญาณ์วัวังศ์	
โรังพยาบาลจุฬาลงกรัณ์์

 วันทีิ� 1 ตุิลูาค์ม 2563 ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่ ้อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 มอบเงินเพื�อรั่วัมทุำาบุญ 

ทุอดีกฐิน	 วััดีป่าทุ่ากรัะชั่บ	 จำานวัน	 10,000	 บาทุ	 
และ	 นางจุฑามาศ	 อรัรัคเศรัษฐัง	 อุปนายกดี้าน 

การัแพทุย์และสุขภาพอนามัย	 โรังพยาบาลสมเดี็จ 
พรัะบรัมรัาช่เทุวีั	 ณ์	 ศรีัรัาช่า	 มอบเงินในนาม 

คณ์ะอาสากาช่าดีปฏิิบัติุงาน	ณ์	โรังพยาบาลสมเดีจ็ฯ	
เพื�อร่ัวัมทุำาบุญทุอดีกฐินจำานวัน	32,000	บาทุ	โดียมี	
เรืัอเอกนายแพทุย์ปริัญญา	พลังวัชิ่รัา	นายกสโมสรั 
อาสากาช่าดีและคณ์ะกรัรัมการัสโมสรัรัับมอบ

 วันทีิ� 8 ตุิลูาค์ม 2563	นางโช่ติุกา	เรืัองวิัเศษ	
ผู้่ดูีแลแผ่นกปรัะดิีษฐ์ดีอกไม้ปรัะดิีษฐ์	พร้ัอมทีุมงาน
มอบกรัะถึางดีอกบัวัปรัะดิีษฐ์	เพื�อร่ัวัมบุญทุอดีกฐิน 

สามัคคี	 วััดีทุ่ากรัะช่ับ	 อำาเภอนครัช่ัยศรีั	 จังหวััดี 

นครัปฐม	ในวัันทีุ�	25	ตุุลาคม	2563	โดียนางพุทุธัช่าติุ		
บริับูรัณ์์ทุรััพย์	 อุปนายกดี้านอาสาสมัครัสัมพันธั ์
และศิลปวััฒนธัรัรัมไทุย	พร้ัอมนางยุพดีี	วิัโรัจน์โภคา	
เลขานุการัสโมสรัอาสากาช่าดีและคณ์ะกรัรัมการั 
สโมสรัอาสากาช่าดี	เป็นตัุวัแทุนรัับมอบ

 วันทีิ� 5 ตุิลูาค์ม 2563	นางจริัยา	พาณิ์ช่อัตุรัา	
มอบเงินจำานวัน	10,000	บาทุ	(หนึ�งหมื�นบาทุถ้ึวัน)	
เพื�อสมทุบกองทุุน	 80	 ปี	 สำานักงานอาสากาช่าดี	
โอกาสนี� 	 มอบหมายให ้ 	 นางพรัรัณี์	 สุขเ กิดี	
อาสากาช่าดี	ตัุวัแทุนอาสากาช่าดี	แผ่นกการัปรัะดิีษฐ์ 
ดีอกไม้ปรัะดิีษฐ์	 มอบแก่	 ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่ ้อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 เพื�อสมทุบกองทุุนดีังกล่าวั	
และนำาไปใช่้ปรัะโยช่น์ดี้านสวััสดิีการัตุ่างๆ	 ของ 
สำานักงานอาสากาช่าดีตุ่อไป

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

25ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

26 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

 วันทิี� 5 ติุลูาค์ม 2563	 อาสากาช่าดี	 รุั่น	
2/2552	 นำาโดียนางสาวัธิัดีารััตุน ์	 ช่าญคณิ์ตุ	
พรั้อมคณ์ะอาสากาช่าดี	 มีนางวิัภา	 ไช่ยฤกษ	์
นางวัรัรัณ์า	 ปาลกะวังศ์	ณ์	 อยุธัยา	 นางสาวัวััลภา	
อร่ัามวิัทุย์	นางพูนสม	สายสุนทุรั	นางวิัไล	รัสจันทุร์ั	
นาง วิั ภัทุรัา	 จิตุรัสถึาพรั	 และนางปรัะยงค ์	
จันทุรั์ปรัะสิทุธิั�	 เดิีนทุางไปถึวัายปัจจัย	 และสิ�งของ 
สำาหรัับพรัะสงฆ์อาพาธั	 ณ์	 สำานักสงฆ์ป่ามะขาม	
ตุำาบลหนองสาหรั่าย	 อำาเภอปากช่่อง	 จังหวััดี 

นครัรัาช่สีมา	และจากนั�นนำาเครืั�องปัจจัย	ไทุยธัรัรัม 

ถึวัาย	ณ์	วััดีป่าเขาใหญ่	ตุำาบลหมูสี	อำาเภอปากช่่อง	
จังหวััดีนครัรัาช่สีมา

 วันทีิ� 7 ตุิลูาค์ม 2563	นางอำาพัน	เมธิัยนนท์ุ	
และนางพรัรัณี์	 สุภัทุรัพันธ์ุั	 เยี�ยมช่มผ่ลงานการัพับ 

มาลัยผ้่าสำาหรัับพรัะสงฆ์,	หน้ากากอนามยัผ้่าฯ	และ 
สายคล้องคอเกี�ยวัแมสสำาหรัับพรัะ	 จัดีเป็นชุ่ดี 

สังฆทุาน	 ของอาสากาช่าดี	 กลุ่มงานบ้านธััญญพรั 
และสิ�งปรัะดิีษฐ์เพิ�มมูลค่า	 พรั้อมสนับสนุนซืึ่�อ 

ชุ่ดีสังฆทุานรั ่วัมบุญงานทุอดีกฐินของสโมสรั 
อาสากาช่าดี	ในวัันทีุ�	25	ตุุลาคม	2563	ทีุ�จะมาถึึงนี�	
ณ์	วััดีป่าทุ่ากรัะชั่บ	จังหวััดีนครัปฐม



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

27ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

 วันทิี �  14 ติ ุลูาค์ม 2563	 อาสากาช่าดี	 
กลุ่มงานบ้านธััญญพรัและสิ�งปรัะดิีษฐ์เพิ�มมูลค่า	ได้ีรัับ
การัสนับสนุนซืึ่�อชุ่ดีสังฆทุานสำาหรัับพรัะสงฆ์	 จาก 

นางยุพดีี	 วิัโรัจน์โภคา	 เลขานุการัสโมสรัฯ	 และ	
นางนพมาศ	ช่ลากรักุล	เพื�อนำาไปถึวัายพรัะในงานบุญ 

ทุอดีกฐิน	 พรั้อมนี�	 นางสุวัรัรัณี์	 คูรััตุน์	 ไดี้นำาโบวั์ 
มามอบให้กลุ่มงานใช้่ผู่กปรัะดัีบชุ่ดีสังฆทุาน

 วันทิี� 7 ติุลูาค์ม 2563	 คณ์ะอาสากาช่าดี	 
รั่วัมกันบริัจาคเงินเพื�อเปลื�ยนทุ่อกรัองนำ�าให้หน่วัย 

รัับบริัจาคโลหิตุ	 จำานวันเงิน	 8,600	 บาทุ	 โดียมี 

หัวัหน้าพยาบาล	โรังพยาบาลสมเด็ีจพรัะบรัมรัาช่เทุวีั	
ณ์	ศรีัรัาช่า	เป็นผู้่รัับมอบ	พร้ัอมกันนี�	คณ์ะอาสากาช่าดี	
รั่วัมกันบริัจาคทุุนทุรััพย์	 เพื�อนำาเครืั�องสาธัารัณู์ปโภค	
มอบแก่	ผู้่ป่วัยตึุกสามัญ	และหอผู้่ป่วัยตึุกอายุรักรัรัมช่าย	
ดัีงนี�
• ผ้่าอ้อมสำาเรั็จรัูป	จำานวัน	20	ห่อ
• ผ้่าเช่็ดีตัุวัสีเหลี�ยมผื่นผ้่า	จำานวัน	2	โหล
• นำ�ายาสรัะผ่ม	ขวัดีใหญ่	จำานวัน	4	ขวัดี
• สบู่เหลวัขวัดีใหญ่	จำานวัน	6	ขวัดี
	 และในโอกาสตุ่อไปมอบเครืั�องสาธัารัณู์ปโภค 

แก่ตุึกอายุรักรัรัมหญิง	 โรังพยาบาลสมเดี็จพรัะบรัม 

รัาช่เทุวีั	ณ์	ศรีัรัาช่า



	 วัันทีุ�	 1	 ตุุลาคม	 2563	 คณ์ะอาสากาช่าดี	 ปฏิิบัติุงาน 

สถึานแรักรัับเด็ีกหญิงบ้านธััญญพรั	จังหวััดีปทุุมธัานี	จัดีกิจกรัรัม
สอนทิำานำ�ายาอเนกประสงค์์ไว้ใช้เองภายในบ้าน 
	 เริั�มตุ้นกิจกรัรัมดี้วัยการัแบ่งเด็ีกเป็น	 2	 กลุ่ม	 คือ	 เด็ีกทีุ� 
เคยทุำาแล้วัให้ทุำาในถัึง	50	ลิตุรั	2	ถัึง	และเด็ีกทีุ�เพิ�งทุดีลองปฏิิบัติุ 

เป็นครัั�งแรัก	ให้ทุำาในแก้วันำ�า	ขนาดี	250	cc	เพื�อให้เข้าใจขั�นตุอน 

การัทุำาอย่างละเอียดีเป็นรัายบุคคล	 แล้วับรัรัจุใส่ขวัดีไวั้ใช่้เอง	
เพื�อเป็นการัปรัะหยัดีค่าใช้่จ่าย
	 ในโอกาสนี�	 ทุางบ้านธััญญพรัไดี้แบ่งกลุ่มเด็ีกๆ	 ไปทุำา 
เบเกอร์ัรีั�	 เพื�อนำาไปออกงานครับรัอบกรัะทุรัวังพัฒนาสังคมและ
ควัามมั�นคงของมนษุย์	โดียมีเด็ีกๆ	ร่ัวัมกิจกรัรัม	22	คน	คณ์ะอาสา 
กาช่าดี	 3	 คน	 ไดี้แก่	 1.	 นางสวั่างศรัี	 ช่้างเผ่ือก	 2.	 นางธันิสรั	
ธันกรัภิญโญ	3.	นางสาวัอิสรีัย์	ธัรัรัมิกสกุล

สอนที่ำานำ�ายี่าอเนกประสงค์ ไวั้ใช้เองภายี่ในบ้้าน	

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

กิจกรรมบ้านิธัิญญพร

28 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

 วันทิี� 21 ติุลูาค์ม 2563	 คณ์ะอาสากาช่าดี 

รุั่นตุ่างๆ	 รั่วัมกันมอบชุ่ดีผ้่าอาบนำ�าฝ้นจำานวัน	 17	 ชุ่ดี	
ผ่่าน	นางสว่ัางศรีั	ช้่างเผื่อก	หัวัหน้าคณ์ะอาสากาช่าดี 

กลุ ่มงานบ้านธััญญพรัและสิ�งปรัะดีิษฐ์เพิ�มมูลค่า	 
พรั้อมดี้วัยปัจจัยอีกจำานวันหนึ�งเพื�อสนับสนุนกิจกรัรัม 

กฐินสามัคคี	ณ์	วััดีป่าทุ่ากรัะชั่บ	ทีุ�จะจัดีขึ�นในวัันทีุ�	25	
ตุุลาคม	2563	โดียศาสตุรัจารัย์กิตุติุคุณ์	นายแพทุย์ดีำารัง	
เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่้อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี 

ร่ัวัมรัับมอบ	ณ์	สโมสรัอาสากาช่าดี	ชั่�น	2



กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

	 วัันทีุ�	 5	 พฤศจิกายน	 2563	 คณ์ะอาสากาช่าดี	 
ปฏิิบัติุงานสถึานแรักรัับเด็ีกหญิงบ้านธััญญพรั	จังหวััดีปทุุมธัานี	
จัดีกิจกรัรัม	 สอนทิำาสิ �งประด็ิษฐ์จากกระป๋องเค์ร่ �องด็่�ม 
ในรูัปแบบตุ่างๆ	 ให้แก่เด็ีกๆ	 บ้านธััญญพรั	 เพื�อเสริัมสรั้าง 
ควัามคิดีสร้ัางสรัรัค์	ผ่่านกิจกรัรัมศิลปะสนุกๆ	และเด็ีกๆ	ยัง 
สามารัถึนำาควัามรูั้ทีุ�ไดี้รัับจากกิจกรัรัมนี�ไปสรั้างมูลค่าเพิ�ม	 
จากสิ�งของเหลือใช่้ให้เป็นอาช่ีพสรั้างรัายไดี้เลี�ยงตุนเอง 
ในภายภาคหน้า
	 นอกจากนี�	 ผู่้อำานวัยการับ้านธััญญพรัยังไดี้เข้ารั่วัม 

สังเกตุการัณ์์และชื่�นช่มผ่ลงานของเด็ีกๆ	 อีกดี้วัย	 โดียใน 

กิจกรัรัมมีเด็ีกๆ	 เข้ารั่วัมจำานวัน	 18	 คน	 และอาสากาช่าดี 

รั่วัมปฏิิบัตุิงาน	 4	 คน	 ไดี้แก่	 1.	 นางสวั่างศรีั	 ช่้างเผื่อก	 
2.	 นางธันิสรั	 ธันกรัภิญโญ	 3.	 นางสาวัอิสรีัย์	 ธัรัรัมิกสกุล	 
4.	นางอารีัรััตุน์	ช่วันเกษมวิัวััฒน์
	 ภายหลังเสร็ัจสิ�นกิจกรัรัม	 คณ์ะอาสากาช่าดีไดี้นำา 
หน้ากากอนามัยแบบผ่้าสำาหรัับพรัะสงฆ์และปัจจัยค่า 
สาธัารัณู์ปโภคถึวัาย	ณ์	วััดีโปรัยฝ้น	จังหวััดีปทุุมธัานี

สอนที่ำาสิ�งประดิษฐ์์จิากกระป๋องเคร่�องด่�ม	

29ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63



30 ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

	 วัันทีุ�	25	ตุุลาคม	2563	ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคณุ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่ ้อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 เป็นปรัะธัานกฐินสามัคคี 

วััดีทุ่ากรัะชั่บ	(วััดีป่า)	อำาเภอนครัชั่ยศรีั	จังหวััดีนครัปฐม	
พรั้อมดี้วัย	 เรืัอเอกนายแพทุย์ปริัญญา	พลังวัชิ่รัา	
นายกสโมสรัอาสากาช่าดี	อุปนายกสโมสรัอาสากาช่าดี	
และคณ์ะอาสากาช่าดีรั่วัมทุำาบุญทุอดีกฐิน	 โดีย 

วััดีทุ่ากรัะชั่บ	 (วััดีป่า)	 ซึ่ึ�งเป็นวััดีทีุ�อยู ่ในโครังการั 
บวัรัโมเดีล	 เศรัษฐกิจพอเพียง	ซึ่ึ�งดีำาเนินการัรั่วัมกับ 

สำานักงานอาสากาช่าดี	 ในการันี�มีผู่ ้มีจิตุศรััทุธัา 
ร่ัวัมทุำาบุญเป็นจำานวันเงินกว่ัาแปดีแสนบาทุ

สำานัิกงานิอาสากาชาด็ เป็นิประธิานิกฐินิสามัคคี
วัด็ท่ากระชับ (วัด็ป่า) อำาเภอนิครชัยศรี จังหวัด็นิครปฐม

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด
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	 โอกาสนี�	อาสากาช่าดี	สำานักงานอาสากาช่าดี	
สภากาช่าดีไทุย	 มีอาสากาช่าดีไดี้รัับเกียรัติุเข้ารัับ 

โล่ปรัะกาศเกียรัติุคุณ์อาสาสมัครัดีีเด่ีน	ปรัะจำาปี	2563	
ได้ีแก่	
 นางพรรณีี สุขเกิด็ นางสาว วิภาพรรณี 
เก็จมะยูร	 และ	นายจิระ ศ์ุขโรจน์ ในงานวัันสังคม 

สงเครัาะห์แห่งช่าติุ	และวัันอาสาสมัครัไทุย	ปรัะจำาปี	
2563	 จากสภาสังคมสงเครัาะห	์ แห่งปรัะเทุศไทุย	ณ์	
โรังแรัมมิรัาเคิล	แกรันด์ี	คอนเวันชั่�น	โอกาสนี�	สำานักงาน 

อาสากาช่าดี	 ขอแสดีงควัามยินดีีกับอาสาสมัครัดีีเด่ีน
ปรัะจำาปี	พ.ศ.	2563

วัันท่ี่�	21	ตุุลาคม	2563	เวัลา	13.30	น.	พระเจิ้าวัรวังศ์เธอ	พระองค์เจิ้าโสมสวัล่	 
กรมหม่�นสุที่ธนารีนาถ	โปรดให้พลเอก	หม่อมเจิ้าเฉลิมศึก	ยุี่คล	เป็นผู้้้แที่นพระองค์	
เป็นประธานมอบ้โล่ประกาศเก่ยี่รตุิคุณ	อาสาสมัครด่เด่นและองค์กรท่ี่�ม่กิจิกรรม
ที่างสังคมด่เด่น	ประจิำาปี	2563	

อาสากาชาด็ดี็เด่็นิ 
ประจำาปี 2563

นางพรรณีี สุขเกิด็

 นายจิระ ศุ์ขโรจน์  



	 วัันทีุ�	1	ตุุลาคม	2563	ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู่ ้อำานวัยการั 
สำานักงานอาสากาช่าดี	 พรั้อมดี้วัย	 นางสายสม	
วังศาสุลักษณ์์	ปรัะธัานอาสากาช่าดีเฉลิมพรัะเกียรัติุ	
72	พรัรัษา	ปรัะชุ่มติุดีตุามงานปรัะจำาเดืีอนตุุลาคม	
2563	โดียชี่�แจงการัดีำาเนินงานของรุ่ัน	และกิจกรัรัม	
โครังการัทีุ�จะเกิดีขึ�นเพื�อสร้ัางควัามเข้าใจ	และการั
ปฏิิบัติุงานรั่วัมกันอย่างเข้มแข็ง	 ณ์	 ห้องปรัะชุ่ม	 
ชั่�น	4	สำานักงานอาสากาช่าดี	สภากาช่าดีไทุย

	 วัันทีุ�	 29	 ตุุลาคม	 2563	 สำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	 โดีย	 ฝ้่ายอบรัมและปรัะสานงาน	
จัดีปรัะชุ่มอาสากาช่าดี	ส.ธั.โมเดีล	(จักษุโมเดีล)	โอกาสนี�	ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	นายแพทุย์ดีำารัง	เหรีัยญปรัะยูรั	
ผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	ปรัะธัานเปิดีการัปรัะชุ่ม	โดียกล่าวัชื่�นช่มการัปฏิิบัติุงานของอาสากาช่าดี	
และมอบแนวัการัปฏิิบัติุงานให้กับอาสากาช่าดี

ประชุมคณะอาสากาชาด็ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 
ประจำาเด่็อนิตุลาคม 2563

ประชุมอาสากาชาด็แผ้นิกจักษุ (ส.ธิ.โมเด็ล)

	 จากนั�น	นายวิัชั่ย	ทุศพรัทุรังชั่ย	หัวัหน้าฝ่้าย	อบรัม 

และปรัะสานงาน	 สำานักงานอาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	
กล่าวัชี่�แจงแนวัทุางการัปฏิิบัติุงานของอาสากาช่าดี	
แผ่นกจักษุ	(จักษุโมเดีล)	และนโยบายการัปฏิิบัติุงานตุ่างๆ	
ของสำานักงานให้แก่อาสากาช่าดี

ก ิจกรรมก�รประช ุม
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ประชุมอาสากาชาด็ Kiosk 
	 วัันทีุ�	 3	 พฤศจิกายน	 2563	 สำานักงาน 

อาสากาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุย	 ฝ้่ายอบรัมและ 
ปรัะสานงาน	 จัดีการัปรัะชุ่มอาสากาช่าดี	Kiosk	
โอกาสนี�	ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	นายแพทุย์ดีำารัง	
เหรีัยญปรัะยูรั	ผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	
เป็นปรัะธัานเปิดีการัปรัะชุ่ม	พรั้อมนี�	 ไดี้ชี่�แจง 
แนวัทุางการัปฏิิบัติุงาน	และการัเตุรีัยมการัเพื�อร่ัวัม 

ปฏิิบัติุงานสนับสนุน	งานเพื�อนพึ�ง(ภาฯ)	ยามยาก	
สภากาช่าดีไทุย	ปรัะจำาปี	2563

	 จากนั�น	พวั.นุจริัทุรั์	 รัักปรัะเทุศ	เป็นผู่้กล่าวั 
บรัรัยายการัปฏิิบัติุงานของอาสากาช่าดีแผ่นก	Kiosk	
การัปรัับเปลี�ยนการัปฏิิบัติุงานให้เหมาะสมกับ 

สถึานการัณ์์โรัครัะบาดีของไวัรััสโควิัดี-19
	 ตุ่อมา	นายวิัชั่ย	ทุศพรัทุรังช่ัย	 หัวัหน้าฝ้่าย 

อบรัมและปรัะสานงาน	ไดี้กล่าวัถึึง	 โครังการัอบรัม 

หลักสูตุรัการัสรั้างควัามตุรัะหนักรูั้	 เพื�อควัามเป็น 

มนุษย์ทีุ�สมบรูัณ์์และพบสุขปลายทุาง	 Phase	 2	 
โครังการัอบรัมการัดูีแลผู่้ป่วัยภาวัะสมองเสื�อม	และ 
โครังการัอบรัมการัทุำากายภาพบำาบัดีผู่้ป่วัยติุดีเตีุยง	
ให้แก่อาสากาช่าดี	เพื�อเตุรีัยมควัามพรั้อมและเสริัม 

ศักยภาพของอาสากาช่าดี

ก ิจกรรมก�รประช ุม
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	 วัันทีุ�	 5	 พฤศจิกายน	 2563	 ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	เหรีัยญปรัะยูรั	ผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	
และ	 เรืัอเอกนายแพทุย์ปริัญญา	 พลังวัชิ่รัา	 รัักษาการันายก 

สโมสรัอาสากาช่าดีและอุปนายกสโมสรัฯ	 กรัรัมการัสโมสรัฯ	
ร่ัวัมปรัะชุ่มปรัะจำาเดืีอน	เพื�อติุดีตุามงานของสโมสรัอาสากาช่าดี	
ทีุ�ห้องปรัะชุ่มสุทุธัาสา	ชั่�น	4	สำานักงานอาสากาช่าดี	โดียมีวัารัะ 
การัปรัะชุ่มเกี�ยวัข้องกับงานกาช่าดีออนไลน์	 การัจำาหน่าย 

สลากพฤกษากาช่าดี	 การัวัางแผ่นจัดีกิจกรัรัม	 และสรุัป 

รัายงานปรัะจำาปีของสโมสรัฯ

	 วัันทีุ�	 25	 พฤศจิกายน	 2563	 ศาสตุรัาจารัย์กิตุติุคุณ์	
นายแพทุย์ดีำารัง	 เหรีัยญปรัะยูรั	 ผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสา 
กาช่าดี	 สภากาช่าดีไทุยเป็นปรัะธัานเปิดีการัปรัะชุ่ม	 โดียมี	
นายกิตุติุธััช่	กลิ�นลอย	ผู้่ช่่วัยผู้่อำานวัยการัสำานักงานอาสากาช่าดี	
เป็นผู่้ชี่�แจงการัดีำาเนินงานของฝ้่ายรัถึปรัะกอบอาหารัใน 

วัันงานเพื�อนพึ�ง(ภาฯ)	 ยามยาก	 ปรัะจำาปี	 2563	 แก่คณ์ะ 
อาสากาช่าดี	ณ์	ห้องปรัะชุ่มสุทุธัาสา	ชั่�น	4		สำานักงานอาสากาช่าดี	
สภากาช่าดีไทุย

ก ิจกรรมก�รประช ุม

ประชุมสโมสร อาสากาชาด็

อาสากาชาด็ปฏิิบัติงานิ
สนัิบสนุินิรถประกอบอาหาร
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สาระนิ่ารู้ เพื่่�อสำุขภ�พื่

Effect of Pharmacist 
Counseling on Outpatients 
Receiving Warfarin
 โดย พัันตำำ�รวจเอกหญิิง วชิิร�ภรณ์์  ปริญิญิ�นุสรณ์์, ภ.ม. (เภสัชิกรรมชุิมชิน)

ผ้ลการให้คำาแนิะนิำา
ปรึกษาเร่�องยาโด็ยเภสัชกร
แก่ผู้้ป่วยนิอกที�ได้็รับ

ยาวาร์ฟารินิ

35ตุุลาคม ~ ธัันวาคม 63

ทำาความรู้จักกับ 
ยาวาร์ฟารินิ (Warfarin)

	 ยาวัาร์ัฟาริันเป็นยาตุ้านการัแข็งตัุวัของเลือดี	ทุำาให้ 

เลือดีแข็งตัุวัช่้าลง	 ซึ่ึ�งผู่้ป่วัยโรัคหลอดีเลือดีสมองตีุบ 

ทีุ�มีภาวัะหัวัใจเตุ้นผิ่ดีจังหวัะ	 จะไดี้รัับยาวัารั์ฟาริัน	
เพื�อป้องกันการัเกิดีลิ�มเลือดี	 ซึ่ึ�งอาจทุำาให้เกิดีการั 
อุดีตัุนในรัะบบไหลเวีัยนของเลือดีในรั่างกาย	 อันเป็น 

สาเหตุุนำาไปสู่โรัคหลอดีเลือดีสมองตีุบไดี้	 ดัีงมีผ่ลงาน 

วิัจัยเรืั�อง	ผ่ลการัให้คำาแนะนำาปรึักษาเรืั�องยาโดียเภสชั่กรั 
แก่ผู้่ป่วัยนอกทีุ�ได้ีรัับยาวัาร์ัฟาริัน	(Effect	of	Pharcist	
Counseling	on	Outpatients	Receiving	Warfarin)



สาระนิ่ารู้ เพื่่�อสำุขภ�พื่

หลักการ และเหตุผ้ลในิการวิจัย
	 ยาวัารั์ฟาริัน	 (Warfarin)	 เป็นยาตุ้านการั 
แข็งตัุวัของเลือดีช่นิดีรัับปรัะทุานทีุ�มีปรัะสิทุธิัภาพดีี
ในการัใช่้ป้องกันและรัักษาภาวัะลิ�มเลือดีอุดีตัุน 

มานาน	และมีการัใช้่กันอย่างกว้ัางขวัาง	ในปัจจุบัน 

มีข้อบ่งใช่้ในการัรัักษาและป้องกัน	 Venous	
thrombosis	 ใช่้ป้องกัน	Systemic	embolism	
ในผู่้ป่วัย	 Valvular	 heart	 disease	ป้องกัน	
Thromboembolism	complications	ในผู้่ป่วัย 

ทีุ�เป็น	 Atrial	 fibrillation	หลังผู่้ป่วัยทีุ�ไดี้รัับ 

ลิ�นหัวัใจเทุียมช่นิดี	Mechanical	valve	 เป็นตุ้น	
แตุ่เนื�องจากยาวัารั์ฟาริันมีดัีช่นีการัรัักษาแคบ	
(Narrow	therapeutic	index)	มีเภสัช่จลนศาสตุร์ั 
และเภสัช่พลศาสตุร์ัทีุ�ซัึ่บซ้ึ่อน	ขนาดียาทีุ�เหมาะสม 

ในผู่้ป่วัยแตุ่ละรัายแตุกตุ่างกันค่อนข้างมาก	และ 
มีปัญหาอันตุรักิริัยามากทัุ�งกับ	ยาอื�น	 โรัค	และ 
อาหารั	จึงพบปัญหาในการัใช้่ยามาก	ในการัติุดีตุาม 

ผ่ลการัรัักษาดี้วัยยาวัารั์ฟาริันพิจารัณ์าจากการั 
ตุรัวัจวิันิจฉัยเลือดี	เพื�อหารัะดัีบ	Prothrombin	time	
(PT)	และรัายงานผ่ลเป็นค่า	 INR	(International	
Normalized	Ratio)		

	 ซึ่ึ�งรัะดัีบการัตุ้านการัแข็งตัุวัของเลือดี 

ทีุ� เหมาะสมหรืัอรัะดัีบ	 INR	 เป ้ าหมายนั�น 

แตุกตุ่างกันไปขึ�นกับข้อบ่งใช่้ของผู่้ป่วัยแตุ่ละรัาย	

ดัีงนั�นในผู้่ป่วัยทีุ�ได้ีรัับการัรัักษาโดียใช้่ยาวัาร์ัฟาริัน
ควัรัได้ีรัับการัติุดีตุามค่า	INR	อย่างใกล้ชิ่ดีเพื�อให้เกิดี 

ปรัะสิทุธิัภาพและมีควัามปลอดีภัยในการัใช่้ยา	
ดัีงนั�น	 เภสัช่กรัจึงควัรัให้คำาแนะนำาปรัึกษาและให้
ควัามรูั้แก่ผู่้ป่วัยทีุ�ไดี้รัับยาวัารั์ฟาริัน	ในการัรัักษา	
เพื�อช่่วัยให้ค่า	INR	อยูใ่นช่่วังเป้าหมายของการัรัักษา	
ช่่วัยลดีการัเกดิีภาวัะแทุรักซ้ึ่อนรันุแรังจากการัใช้่ยา	
และช่่วัยเพิ�มควัามร่ัวัมมือในการัใช้่ยาของผู้่ป่วัย

	 โรังพยาบาลตุำารัวัจเป็นโรังพยาบาลรััฐ 
ขนาดีใหญ่ในสังกัดีสำานักงานตุำารัวัจแห่งช่าตุิ	 ทีุ�มี 

ผู้่ป่วัยมารัับบริัการัจำานวันมาก	และมีการัให้บริับาล 

ทุางเภสัช่กรัรัมแก่ผู้่ป่วัยนอกทีุ�ได้ีรัับยาวัาร์ัฟาริันทีุ�
หน่วัยจ่ายยาผู้่ป่วัยนอก	(ชั่�น	2)	อาคารัมหาภูมิพล 

รัาช่านุสรัณ์์	88	พรัรัษา	โดียผู้่ป่วัยนอกทีุ�ได้ีรัับยาวั
ารั์ฟาริันจากหน่วัยจ่ายยาฯ	 จะไดี้รัับการัให  ้

คำาแนะนำาปรัึกษา	ให้ควัามรูั้เรืั�องยา	และติุดีตุาม 

ค่า	INR	อย่างใกล้ชิ่ดี	เพื�อช่่วัยเพิ�มควัามรู้ัควัามเข้าใจ 
เกี�ยวักับการัใช้่ยาวัาร์ัฟาริัน	ช่่วัยให้ค่า	INR	อยูใ่นช่่วัง 
เป้าหมายของการัรัักษา	 ช่่วัยลดีการัเกิดีภาวัะ 
แทุรักซ้ึ่อนรุันแรังจากการัใช้่ยา	และช่่วัยเพิ�มควัาม
รั่วัมมือในการัใช่้ยาของผู่้ป่วัย	 ดัีงนั�นในการัวัิจัยนี� 
จึงมีวััตุถุึปรัะสงค์	 เพื�อปรัะเมินผ่ลของการัให้ 
คำาแนะนำาปรึักษาเรืั�องยาโดียเภสัช่กรัแก่ผู้่ป่วัยนอก
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ผ้ลการวิจัย 
	 ในการัวิัจัยครัั�งนี�มีผู่้ป่วัยทัุ�งหมดี	 57	 รัาย	
พบว่ัาผ่ลการัใหค้ำาแนะนำาปรัึกษาและควัามรู้ัเรืั�อง
ยาวัารั์ฟาริันแก่ผู่้ป่วัยโดียเภสัช่กรั	 มีผ่ลให้ผู่้ป่วัย 

มีค่า	INR	อยู่ในรัะดัีบเป้าหมายเพิ�มขึ�นจากร้ัอยละ	
19.30	 เป็นรั้อยละ	 24.56	 ตุามลำาดัีบ	 การัให ้

คำาแนะนำาปรัึกษาและควัามรูั้เรืั�องยาวัารั์ฟาริันแก่
ผู้่ป่วัยทีุ�มีรัะดัีบ	INR	สูงกว่ัาเป้าหมายโดียเภสัช่กรั
มีผ่ลให้ผู้่ป่วัยมีค่า	INR	อยูใ่นรัะดัีบเป้าหมายเพิ�มขึ�น 

อย่างไม่มีนัยสำาคัญทุางสถิึติุ	(P=0.074)	แตุ่การัให้
คำาแนะนำาปรัึกษาและควัามรูั้เรืั�องยาวัารั์ฟาริันแก่
ผู้่ป่วัยทีุ�มีรัะดัีบ	INR	ตุำ�ากว่ัาเป้าหมาย	โดียเภสัช่กรั 
มีผ่ลให้ผู้่ป่วัยมีค่า	INR	อยูใ่นรัะดัีบเป้าหมายเพิ�มขึ�น 

อย่างมีนัยสำาคัญทุางสถิึติุ	 (P<0.001)	 คะแนน 

ควัามรูั ้ควัามเข้าใจเกี�ยวักับยาวัารั์ฟาริันหลัง 
ให้คำาแนะนำาปรัึกษาและควัามรูั้เรืั�องยาวัารั์ฟารัิน 

โดียเภสัช่กรัเพิ�มขึ�นจาก	6.32	+	2.93	คะแนน	เป็น	
9.98	+	0.13	คะแนน	จากคะแนนเต็ุม	10	คะแนน	
ซึ่ึ�งคะแนนควัามรูั ้ควัามเข้าใจเกี�ยวักับการัใช่้ 
ยาวัารั์ฟาริันของผู่้ป่วัยเพิ�มขึ�นอย่างมีนัยสำาคัญ 

ทุางสถิึตุิ	 (P<0.001)	 และไม่พบวั่ามีผู่้ป่วัยทีุ�ตุอบ 

ไม่ถูึกตุ้องทุุกข้อ	 (มีคะแนนเทุ่ากับ	 0)	 แตุ่พบวั่า 
มีผู่้ป่วัยทีุ�ตุอบถึูกตุ้องทุุกข้อ	 เพิ�มขี�นจากรั้อยละ	
10.53	เป็นร้ัอยละ	96.49

	 การัให้คำาแนะนำาปรึักษาและควัามรู้ัเรืั�องยาวัาร์ัฟาริัน
โดียเภสัช่กรั	 มีผ่ลทุำาให้ผู่้ป่วัยมีควัามรูั้ควัามเข้าใจในการัใช่ ้

ยาวัารั์ฟาริันเพิ�มขึ�น	 สามารัถึปฏิิบัติุตุนได้ีเหมาะสมมากขึ�น	
ทุำาให้ค่า	 INR	อยู่ในช่่วังเป้าหมายทีุ�ตุ้องการัเพิ�มขึ�น	 จึงควัรั 
สนับสนุนให้มีการัให้คำาแนะนำาปรัึกษา	 และควัามรูั้เรืั�อง 
ยาวัารั์ฟารัินโดียเภสัช่กรั	 เพื�อให้การัรัักษาเป็นไปอย่างมี 

ปรัะสิทุธิัภาพ	และผู้่ป่วัยได้ีรัับควัามปลอดีภัยในการัใช้่ยา

สรุปผ้ลการวิจัย 

ทีุ�ไดี้รัับยาวัารั์ฟาริัน	 ทีุ�หน่วัยจ่ายยาผู่้ป่วัยนอก	 
(ชั่�น	2)	อาคารัมหาภูมิพลรัาช่านุสรัณ์์	88	พรัรัษา	
โรังพยาบาลตุำารัวัจ	 เกี�ยวักับการัใช่้ยาวัารั์ฟารัิน		
รัะดัีบ	INR		ควัามรู้ั		ควัามเข้าใจในการัใช้่ยาวัาร์ัฟารันิ	
เพื�อนำาไปใช่้เป็นแนวัทุางในการัปรัับปรุังพัฒนา 
การัให้ควัามรู้ัและคำาแนะนำาปรึักษาเรืั�องยา	ให้เกิดี 

ปรัะโยช่น์สูงสุดีตุ่อผู้่ป่วัยและโรังพยาบาลตุ่อไป

วัตถุประสงค์
	 เพื�อปรัะเมินผ่ลของการัให้คำาแนะนำา 
ปรัึกษาเรืั�องยา	 โดียเภสัช่กรัแก่ผู่้ป่วัยนอกทีุ�ไดี้รัับ 

ยาวัารั์ฟาริัน	 ทีุ�หน่วัยจ่ายยาผู่้ป่วัยนอก	 (ชั่�น	 2)	
อาคารัมหาภูมิพลรัาช่านุสรัณ์์	 88	 พรัรัษา	
โรังพยาบาลตุำารัวัจ		

วิธีิด็ำาเนิินิการวิจัย

	 แบบกลุ่มเดีียวัปรัะเมินก่อนและหลังการั 
ให้ควัามรู้ัและติุดีตุามการัใช้่ยาในผู้่ป่วัยนอกทีุ�ได้ีรัับ 

ยาวัาร์ัฟาริันโดียเภสัช่กรัทีุ�หน่วัยจ่ายยาผู้่ป่วัยนอก	
(ชั่�น	๒)	อาคารัมหาภูมิพลรัาช่านุสรัณ์์	๘๘	พรัรัษา	
โรังพยาบาลตุำารัวัจ	 เป็นการัเปรีัยบเทีุยบควัามรูั้ 
ควัามเข้าใจในการัใช่้ยาวัารั์ฟารัิน	 และค่า	 INR	
(Before	-	after	action	research	study	design)	
ตัุ�งแตุ่	1	พฤศจิกายน	2562	ถึึง	31	มีนาคม	2563		
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ต้้องรัับปรัะทานยาอย่างต่้อเน่�อง และ 
สมำ�าเสมอ	ไม่เพิ�ม/ลดี/หยุดียาเอง

รัับปรัะทานอาหารัครับ 5 หมู่่ ่และ 
ควับคุมปริัมาณ์อาหารัช่นิดีพืช่	ผั่กใบเขียวั
ทีุ�รัับปรัะทุานให้สมำ�าเสมอ

หลีีกเลีี�ยงพฤต้ิกรัรัมู่ที�ทำาให้รัะดัับ 

ยาวารั์ฟารัินในเลี่อดัเปลีี�ยนแปลีงไดั ้
เช่่น	การัดืี�มเครืั�องดืี�มทีุ�มีส่วันผ่สมของ 
แอลกอฮอล์	การัสูบบุหรีั�	การัรัับปรัะทุาน
อาหารัเสริัมหรืัอสมุนไพรัช่นิดีตุ่างๆ

หลีีกเลีี�ยงกีฬาหรัือกิจกรัรัมู่ที�มู่ีโอกาสเกิดั 

อุบัต้ิเหตุ้เล่ีอดัออกง่าย	เช่่น	ควัรัใช้่แปรังสีฟัน 

ทีุ�อ่อนนุ่ม	ควัรัใช้่แผ่่นกันลื�นบริัเวัณ์ห้องนำ�าเพื�อ
ป้องกันอุบัติุเหตุุ

ในกรัณีีที � เกิดัอุบัต้ิเหตุ้หรัือเกิดับาดัแผลี 
เลือดีอาจออกไม่หยุดี	หากบาดีแผ่ลมีขนาดีเล็ก
และไม่ลึกวิัธีัแก้ไขไม่ให้เลือดีออกมาก	 คือ	 
ใช่้มือสะอาดีกดีไว้ัให้แน่นตุรังบาดีแผ่ลเลือดีจะ
หยุดีหรืัอออกน้อยลง	หากเลือดียังไม่หยุดีไหล 

ให้รีับไปโรังพยาบาลทุันทีุ	และแจ้งให้แพทุย ์

หรืัอพยาบาลทุรัาบว่ัารัับปรัะทุานยาวัาร์ัฟาริันอยู่

หากต้้องทำาหัต้ถการัทางทันต้กรัรัมู่	 ตุ้อง 
บอกให้ทัุนตุแพทุย์ทุรัาบวั่ากำาลังรัับปรัะทุาน 

ยาวัาร์ัฟาริัน	โดียเฉพาะในกรัณี์ทีุ�จะตุ้องทุำาการั 
ผ่่าตัุดี	ถึอนฟัน	หรืัอตุ้องรัับปรัะทุานยาอย่างอื�น 

เพิ�ม	เนื�องจากมียาหลายช่นิดีทีุ�เพิ�มฤทุธิั�/ลดีฤทุธิั� 
ของยาวัาร์ัฟาริัน

กรัณีีเข้ ้ารัับบรัิการัรัักษาพยาบาลีใน 

โรังพยาบาลีหรัือสถานพยาบาลีอ่�น	 ตุ้องแจ้ง 
ให้เจ้าหน้าทีุ�ทุรัาบทุุกครัั�ง	และห้ามรัับการัรัักษา 
โดียการัฉีดียาเข้ากล้ามเนื�อ

1

2

3

4

5

6

7

ข้่อปฏิิบัติเบ่�องต้นิ 
ในิการรับประทานิยาวาร์ฟารินิ
เม่�อเราร้้ข้้อม้ลพ้�นฐ์านการใช้ยี่าวัาร์ฟาริน	ก็มาที่ราบ้ถึงข้้อปฏิิบ้ัตุิ
ในการรับ้ประที่านยี่าวัาร์ฟารินเบ้่�องตุ้นกันสักนิด	
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ควรัพกบัต้รัปรัะจำาต้ัว เมู่่ �อไดั้รัับยาวารั์ฟารัิน 
(Warfarin Card) ติุดีตัุวัไวั้เพื�อเป็นการัดูีแลตุนเอง	 
และแสดีงบัตุรัทุุกครัั�งทีุ�เข้ารัับบริัการัในโรังพยาบาล 

และสถึานบริัการัทุางสุขภาพ	 เพื�อเป็นการัแจ้งให้ 
บุคลากรัทีุมสุขภาพทีุ�เกี�ยวัข้องทุรัาบ

หากลี่มู่รัับปรัะทานยามู่ีข้้อปฏิิบัต้ิ ค่อ ห้ามเพิ�ม 
ขนาด็ยาทีิ�รับประทิานเป็น 2 เท่ิา	โดียเด็ีดีขาดี	และ 
ปฏิิบัติุดัีงตุ่อไปนี�

กรณีีลู่มรับประทิานยา
แลูะยังไม่ถึง 12 ชั�วโมง 
ให้รัับปรัะทุานยาทัุนทีุ 

ในขนาดีเทุ่าเดิีม

กรณีีลู่มรับประทิานยา 
แลูะเลูย 12 ชั�วโมงไปแลู้ว 

ให้ข้ามยาในมื�อนั�นไป	
แล้วัรัับปรัะทุานยามื�อตุ่อไป
ในขนาดีเทุ่าเดิีม

8

9

10
การเก็บรักษายา	 เก็บให้พ้นแสง 
และควัามชื่�น	ควัรัเก็บไวั้ในภาช่นะทีุ� 
โรังพยาบาลจัดีให้	และเก็บยาให้พ้น 

มือเด็ีก

เล่อดออกตุามไรฟัน

จิำ�าเล่อดตุามตุัวั	

เล่อดออกในที่างเดินอาหาร	
เล่อดออกที่างที่วัารหนัก	อุจิจิาระม่ส่ดำา	

การสังเกตอาการผิ้ด็ปกติ
สังเกตุอาการแสดง	หากได้รับ้ยี่าวัาร์ฟารินมากเกินไป	ได้แก	่

ม่เล่อดออกที่่�ช่องคลอด
หร่อประจิำาเด่อนมามากผู้ิดปกตุิ	

ปัสสาวัะเป็นเล่อด	

ยังไม่ถึง
12 ชม.

เลูย
12 ชม.
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ซึ่ึ�งอาจิเป็นอันตุรายี่ถึงช่วัิตุได	้
ถ้าม่อาการดังกล่าวั	ให้หยีุ่ดรับ้ประที่านยี่า	
และรีบ้มาโรงพยี่าบ้าล



กิจกรรมบรรเท�ทุกข์
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บรรเทาทุกข์่ผู้้ประสบอุทกภัย 
จังหวัด็นิครราชสีมา
	 สำานักงานอาสากาช่าดี	สภากาช่าดีไทุย	และ	
มูลนิธิัอาสาเพื�อนพึ�ง(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาช่าดีไทุย	
รั่วัมปฏิิบัติุภารักิจบรัรัเทุาทุุกข์ผู่้ปรัะสบภัยนำ�าทุ่วัม	
ในพื�นทีุ� จังหวััดีนครัรัาช่สีมา	 จากสถึานการัณ์  ์

อุทุกภัยในครัั�งนี�กรัะจายตัุวัในหลายพื�นทีุ�ในจังหวััดี 

นครัรัาช่สีมา	โดียสำานักงานอาสากาช่าดี	และมูลนิธิั 
อาสาเพื�อนพึ�ง(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาช่าดีไทุย	ได้ีนำา
รัถึปรัะกอบอาหารัเพื�อนพึ�ง(ภาฯ)	ยามยาก	สภา-
กาช่าดีไทุย	 เข้าจัดีตัุ�งโรังครััวัและปรัะกอบอาหารั 
เพื�อแจกจ่ายให้กับปรัะช่าช่นบรัรัเทุาควัามเดีอืดีร้ัอน 

ในเบื�องตุ ้น	 โดียไดี ้ จัดีตัุ�งข ึ�น	 อำาเภอปากช่่อง		
อำาเภอเมือง	อำาเภอปักธังชั่ย	และ	อำาเภอพิมาย	จาก
สถึานการัณ์์การัปรัะสบอุทุกภัยในพื�นทีุ�	 ทีุ�ขยาย 

วังกวั้างทุำาให้ปรัะช่าช่นหลายพันหลังคาเรืัอนไดี้รัับ 

ผ่ลกรัะทุบและควัามเดืีอดีร้ัอนอย่างหนัก	สำานักงาน 

อาสากาช่าดี	สภากาช่าดีไทุย	และ	มูลนิธิัอาสาเพื�อนพึ�ง 
(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาช่าดีไทุย	ยังคงร่ัวัมกันปฏิิบัติุ 

ภารักิจบรัรัเทุาควัามเดืีอดีรั้อนของปรัะช่าช่นอย่าง 
ตุ่อเนื�อง	โดียจัดีตัุ�งจุดีปรัะกอบอาหารั	จัดีตัุ�งโรังครััวั	
และรัถึปรัะกอบอาหารัเพื�อนพึ�ง(ภาฯ)	 ยามยาก	
สภากาช่าดีไทุย	ปรัะกอบอาหารัเพื�อแจกจ่ายให้กับ 

ปรัะช่าช่นอย่างตุ่อเนื�องเพื�อบรัรัเทุาควัามเดืีอดีรั้อน	 
ดี้วัยการัจัดีส่งอาหารัพรั้อมรัับปรัะทุาน	 รัองรัับ 

มื�ออาหารักลางวัันและมื�อเย็นของแตุ่ละวััน	 เพื�อ 

บรัรัเทุาควัามเดืีอดีรั้อน	โดียปรัะสานงานกับหน่วัย- 
งานในพื�นทีุ�	 เพื�อสำารัวัจควัามตุ้องการั	และจัดีคณ์ะ 
เจ้าหน้าทีุ�จากหน่วัยงานทีุ�รั ่วัมสนับสนุนภารักิจ 
นำาอาหารัเข้าไปจัดีส่งให้กับผู่้แทุนของชุ่มช่น	หรืัอ 

นำาส่งให้กับปรัะช่าช่นตุามบ้านเรืัอนตุ่างๆ	 ในพื�นทีุ� 
ทีุ�เดิีนทุางสัญจรัลำาบาก	 เพื�อผ่่อนปรันสถึานการัณ์ ์
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พ่�นิที�ประสบอุทกภัย 
อำาเภอปากช่อง 
จังหวัด็นิครราชสีมา
วัันทีุ�	 12	 ตุุลาคม		2563	 2,500	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 13	 ตุุลาคม		2563	 3,000	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 14	 ตุุลาคม		2563	 5,300	 ชุ่ดี

พ่�นิที�ประสบอุทกภัย อำาเภอปากช่อง 
จังหวัด็นิครราชสีมา
วัันทีุ�	 20	 ตุุลาคม		2563	 1,500	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 21	 ตุุลาคม		2563	 4,970	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 22	 ตุุลาคม		2563	 4,073	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 23	 ตุุลาคม		2563	 3,000	 ชุ่ดี

พ่�นิที�ประสบอุทกภัย อำาเภอเม่อง 
จังหวัด็นิครราชสีมา จุด็จัด็ตั�งโรงครัว 
ณ ศาลากลางจังหวัด็นิครราชสีมา
วัันทีุ�	 24	 ตุุลาคม		2563	 2,810	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 25	 ตุุลาคม		2563	 3,000	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 26	 ตุุลาคม		2563	 2,900	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 27	 ตุุลาคม		2563	 4,500	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 28	 ตุุลาคม		2563	 4,688	 ชุ่ดี
วัันทีุ�		29	 ตุุลาคม		2563	 4,825	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 30	 ตุุลาคม		2563	 5,107	 ชุ่ดี
วัันทีุ�	 31	 ตุุลาคม		2563	 4,030	 ชุ่ดี

พ่�นิที�ประสบอุทกภัย อำาเภอปักธิงชัย 
จังหวัด็นิครราชสีมา จุด็จัด็ตั�งโรงครัว 
ณ สหกรณ์ลำาพระเพลิง
วัันทีุ�	 2	 พฤศจิกายน	 2563	 1,400	ชุ่ดี
วัันทีุ�	 3	 พฤศจิกายน	 2563	 3,600	ชุ่ดี
วัันทีุ�	 4	 พฤศจิกายน	 2563	 3,950	ชุ่ดี
วัันทีุ�	 5	 พฤศจิกายน	 2563	 4,100	ชุ่ดี

พ่�นิที�ประสบอุทกภัย อำาเภอพิมาย 
จังหวัด็นิครราชสีมา 
วัันทีุ�	 7	 พฤศจิกายน	 2563	 2,000	ชุ่ดี
วัันทีุ�	 8	 พฤศจิกายน	 2563	 2,100	ชุ่ดี	
วัันทีุ�	 9	 พฤศจิกายน	 2563	 2,100	ชุ่ดี	
วัันทีุ�	 10	พฤศจิกายน		 2563	 2,000	ชุ่ดี	
วัันทีุ�	 11	พฤศจิกายน	 2563	 2,100	ชุ่ดี	
วัันทีุ�	 12	พฤศจิกายน	 2563	 2,200	ชุ่ดี	

รวมทั�งสิ�นิ  81,753 ชุด็

ควัามยากลำาบากขณ์ะเกิดีอุทุกภัยใน 

ครัั�งนี�	 จนสถึานการัณ์์คลี�คลายกลับสู ่

ภาวัะปกติุ

 โด็ยจำานวนชุด็อาหารพร้อม 
รับประทิานทีิ�ด็ำาเนินการแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนในพ่�นทิี�ประสบอุทิกภัย เพ่�อ 
บรรเทิาค์วามเด็่อด็ร้อนในพ่�นทิี�ติ่างๆ 
ดั็งนี�
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