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ถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ นางมานิดา ฤกษ์นิธี
นายสุวรรณ ไชยานนท์
นางสาวมยุรฉัตร อินทนา
นายมติพร ลีต้ ระกูล
ศิลปกรรม นายมติพร ลีต้ ระกูล

เจ้าของ ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
ทีอ่ ยู่ 1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดนู งั ต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2252 5002-3 กด 1, โทรสาร 0 2252 5004, เว็บไซต์ http://thaircy.redcross.or.th
พิมพ์โดย บริษัท เนเบอร์ มีเดีย จ�ำกัด
ที่อยู่ 1 ซอยพัฒนาการ 69 แยก 2 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2321 3911, 09 0549 6444 โทรสาร 0 2322 6706 e-mail: info@neighbourmedia.com

เรื่องจากปก
พรปี ใหม่พระราชทาน

ในวาระปี ใหม่นี ้ ขอน�ำพรปี ใหม่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการ
สภากาชาดไทย มาฝากกันครับ
“ปี ทแี่ ล้วโรคร้ายหมายชีวติ
คนยังอยูจ่ นยากล�ำบากกาย
ปี ฉลูววั ใจดีเข้ามาหา
สุขภาพของเด็กเติบโตดี
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มีคนติดทัว่ โลกอยูม่ ากหลาย
ทีท่ กุ ข์คลายเพราะความรักสามัคคี
มีนมมาให้ดมื่ เป็ นสุขี
ผูใ้ หญ่ทดี่ มื่ นมก็แข็งแรง”

ปี ที่ 70 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 410 กันยายน - ธันวาคม 2563

อาสา
สวัสดีวนั ปี ใหม่พา ตลอดมามีแต่สขุ ใจ ตลอด
ไปนับแต่บรรทัดนี ้ ให้สิน้ ทุกข์สขุ เกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดี
ปี ใหม่ 2564 เอย... ขอเปลี่ยนบรรยากาศทักทายกันด้วย
กลอนเปล่าบ้างนะคะ รูส้ กึ คุน้ ๆ ใช่ไหมคะ (เป็ นการลอก
การบ้านแบบเนียนๆ ค่ะ... แฮ่ ) เข้าสูห่ น้าหนาวแล้ว อากาศ
เปลี่ยนแปลง อย่าลืมรักษาสุขภาพกันนะคะ แม้ว่าช่วง
หลายเดือน ก่อนสิน้ ปี 2563 ที่ผา่ นมา พวกเราคนไทยจะ
โชคดีและสุขใจได้มากในระดับหนึง่ กับการที่ไม่ตอ้ งเผชิญ
กับสถานการณ์ COVID-19 ที่หนักหนาสาหัส เมื่อเทียบกับ
อีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แต่การรักษาวินยั เพื่อปกป้อง
ตนเองและครอบครัว ก็ยงั คงเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นอย่างมาก ควบคู่
ไปกับการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควรนะคะ ทีม
Youth Excellence ขอส่งความรักและห่วงใยถึงน้อง ๆ
เยาวชนและคุณผูอ้ า่ นทุกคนค่ะ #การ์ดอย่าตกค่ะ#
และเพื่ อเป็ นของขวัญส่งท้ายปี 2563 ให้กับ
ทุกคน พวกเราทีม Youth Excellence จึงขอส่งความพิเศษ
ผ่าน Youth Excellence ฉบับนี ้ ด้วยเนือ้ หาและกิจกรรม
ดี ๆ ที่อดั แน่นมาตลอด 4 เดือน ตัง้ แต่เดือนกันยายน
ถึงเดือนธันวาคม 2563 รวมเข้าไว้ในฉบับเดียวเลยค่ะ เริม่
จากการชวนเม้าท์กบั คุณหมอยง มือปราบไวรัสเมืองไทย
ซึ่งท่านได้สละเวลามาแนะน�ำวิธีการปฏิบตั ิตวั เพื่อรับมือ
กับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกสองที่ดทู า่ จะรุนแรงยิ่ง
กว่ารอบแรกนะคะ มีอาสาดูแลที่มาบอกวิธีการลดน�ำ้ หนัก
อย่างไรให้ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในช่วง

เทศกาลสังสรรค์ท่ีทำ� ให้ตอ้ งกินและกินทุกวันไม่มีหยุดค่ะ
นอกจากนี ้ ยังมีอาสา Inter ที่ได้นอ้ ง ๆ อาสายุวกาชาด
มาเล่าถึงประสบการณ์ท่ีกว่าจะคว้ารางวัลชนะเลิศการ
pitching ไอเดี ย นวัต กรรมระดับ อิ น เตอร์กับ โครงการ
Waste ไม่(mai) Waste มาได้จนส�ำเร็จ และที่พลาดไม่ได้
ก็คือ อาสาพากิน อาสาเล่าเรือ่ ง อาสาอินเทรนด์ โดยเหล่า
บรรดาน้อง ๆ อาสายุวกาชาดเช่นเคยค่ะ ส�ำหรับอ้อมอกอุน่
กับหัวไหล่กว้างของพี่มฟู ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะ ยังคง
เปิ ดรับปั ญหาของน้อง ๆ เยาวชนและคุณผูอ้ า่ นทุกคนค่ะ
และถ้าคุณผูอ้ า่ นท่านใด อยากได้ของรางวัลจากทีม Youth
Excellence ก็อย่าลืมตอบค�ำถามชิงรางวัลกันเข้ามา
นะคะ อาสาสายเปย์อยากแจกจริง ๆ ค่ะ และถ้าใครมี
เรือ่ งราวดี ๆ ที่อยากแบ่งปันหรืออยากเห็นผลงานตัวเองใน
Youth Excellence ในปี หน้า ก็สามารถส่งภาพกิจกรรม
หรือเขียนเล่าเรื่องราวส่งเข้ามาได้ค่ะ พวกเรารอคุณอยู่
ทุกช่องทาง ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเคยนะคะ
บรรณาธิการ
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กิจกรรมส�ำนักงานยุ วกาชาด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 / วันที่ 3 ธันวาคม 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบเกียรติบตั ร
เพื่อประกาศเกียรติคณ
ุ และแสดงความยินดีในโอกาสที่อาสายุวกาชาด สังกัดส�ำนักงานยุวกาชาดและสังกัดเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ ชนะเลิศการแข่งขันไอเดียนวัตกรรม
ส�ำหรับประเภทเยาวชน ในการประชุม Climate: Red Summit
ซึ่ง จัด โดยสหพัน ธ์ส ภากาชาดและสภาเสี ย้ ววงเดื อ นแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2563
วันที่ 20 ตุลาคม 2563

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

นางสาวธาริ ก า วงศ์สิ น ศิ ริ กุ ล รองผู้อ ำ� นวยการ
ส�ำ นัก งานยุว กาชาด ร่ว มประชุม Virtual Meeting
ระดมความคิดกับผูแ้ ทน RCRC Climate Centre (UK)
ผูแ้ ทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดื อนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) และผูแ้ ทนส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทกั ษ์ เรือ่ ง Programme on Climate
Change and Health โดยมีพลโท นายแพทย์อำ� นาจ บาลี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทกั ษ์ เป็ นประธาน

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าที่สำ� นักงานยุวกาชาด ร่วมแสดงความ
ยินดีกบั อาสายุวกาชาด สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด ส�ำนักงานยุวกาชาด ที่ได้รบั รางวัล “อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2563 ” เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ประจ�ำปี 2563

นางสุนันทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
พร้อมคณะเข้าพบ นางวราภรณ์ เจริญศิรโิ ชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครปฐม และนางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท เพื่อ
หารือการจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างเยาวชน
จิตอาสาให้เป็ นที่พง่ึ ของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของ
หน่วยงานภาคีทงั้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อมุง่ สรรหาเยาวชน
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัด และพัฒนาให้เป็ นเยาวชนผูม้ ีความรอบรู ้
ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ เป็ นเยาวชนผูม้ ีจิตอาสาพร้อมเป็ นที่
พึง่ พาและเป็ นก�ำลังส�ำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป ณ ส�ำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ชัยนาท ตามล�ำดับ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย คัดเลือกนักแสดง
จิตอาสาเพื่อจารึกประวัติศาสตร์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
โดยร่ ว มเป็ นหนึ่ ง ในละครหน้ า ประวั ติ ศ าสตร์แ ห่ ง
ศตวรรษ ผ่ า นฝี มื อ ผู้ก �ำ กั บ การแสดงระดั บ ประเทศ
คุณวินัย ปฐมบูรณ์ ณ ห้องประชุมศิริ สิริโยธิน ชัน้ 4
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย
วันที่ 14 ธันวาคม 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563
นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
ยุวกาชาด พร้อมนางสาวเมธิณี จงศรี ร่วมเป็ นวิทยากรในการ
ประชุม Virtual Asia Pacific Red Cross/Red Crescent
Youth Café เพื่อทดลองใช้เครื่องมือ Youth As Agent of
Behavior Change ในการสอนแบบ online เรือ่ งการไม่ตีตรา
โดยมีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมการทดลองนีด้ ว้ ย
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นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด และคณะรับมอบ
น�ำ้ ยาเอนกประสงค์ จากผูแ้ ทนบริษทั บริษทั โฟลว์เซ็พ จ�ำกัด และ สิง่ ของบริจาค
จากบริษัทโอสถสภา จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อน�ำไปช่วยเหลือ
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรง ในพืน้ ที่ภาคใต้ โดยได้รบั การสนับสนุนจาก
บริษัทธนานันทน์ขนส่ง น�ำส่งของบริจาคทัง้ หมด ไปยังชมรมอาสายุวกาชาด
กศน.อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่ายส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่
ประชาชนผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป
Youth Excellence
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อาสาท�ำดี

และยังมีการรณรงค์ให้กำ� ลังใจบุคลากรทางการแพทย์ รวมทัง้
มีทมี น้อง ๆ อาสายุวกาชาดท�ำดีเพื่อชุมชน โดยท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์ ซึง่ ทางทีมงานจะท�ำการส�ำรวจความต้องการของคนใน
ชุมชนนัน้ ๆ ก่อนการท�ำกิจกรรม ดังนี ้
1. สร้างชุมชนเฝ้ าระวังป้ องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019
(โควิด-19)
1.1 บอร์ดความรู้ โรคโควิด-19
1.2 จุดคัดกรองความเสี่ยง
1.3 รณรงค์การใส่หน้ากากอนามัย

่งดี ๆ เข้ามา
ขอสิ
ในชี วิตท่านผู ้อ่าน
โดย นางสาวมรกต แซ่ จิว

สวัสดีค่ะ...ผู้อ่านทุกท่าน ดิฉนั เชื่อว่าหลาย ๆ เดือนที่ผา่ นมา หลายท่านคงได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่วา่ จะเป็ นการอยู่ การกิน และการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
ที่เราเรียกกันว่า “New Normal”
ซึง่ ดิฉนั มองว่าเป็ นแบบทดสอบของการปรับตัวของชาวโลกครัง้ ใหญ่ ท�ำให้ได้เรียนรูว้ า่ สังคมจะอยูร่ อดได้นนั้
อาศัย “ผู้ให้” ไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลที่พร้อมและสามารถแบ่งปั น ทัง้ ให้เป็ นเงินทอง สิ่งของ แรงกาย
หรือส่งแรงใจต่อกันในยามวิกฤติ ซึ่งที่ผ่านมา ส�ำนักงานยุวกาชาด มีการบอกต่อสิ่งดี ๆ ให้แก่ชมรมอาสายุวกาชาด
เยาวชน หรือประชาชนทั่วไปให้รว่ มกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเป็ นการป้องกันการติดต่อของโรค เพื่อน�ำไปให้
แก่ “ผู้รับ” ซึง่ เป็ นเด็ก เยาวชน ผูด้ อ้ ยโอกาสในชุมชนต่าง ๆ ได้แก่
1. ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน วัดมะกอกส่วนหน้า และสุขสวัสดิ์ เขตพญาไท
2. ชุมชนอาเซียน อุทยั รัตน์ และถวัลย์ศกั ดิ์ เขตพญาไท
3. ชุมชนซอยหลังวัดหัวล�ำโพง ตรอกขุนนาวา ซอยจอมสมบูรณ์ ซอยสองพระ ซอยพระนคเรศ
และซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า เขตบางรัก
4. ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน
5. ชุมชนตรอกห้านาย ซอยวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร และซอยวัดม่วงแค มัสยิดฮารูณ ไปรษณียก์ ลาง เขตบางรัก
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2. ปรับปรุ งพัฒนาพืน้ ทีส่ าธารณประโยชน์ของชุมชน
2.1 ปลูกผักสวนครัว พืชรั้วกินได้
2.2 ทาสีเครื่องออกก�ำลังกาย
2.3 ท�ำความสะอาด และจัดระเบียบพืน้ ทีล่ านกิจกรรม
2.4 จัดบอร์ด แนะน�ำวิธีออกก�ำลังกายส�ำหรับผู้สูงอายุ
3. ฟื้ นฟูและเสริมสร้างก�ำลังใจให้กับประชาชน
3.1 ให้ความรู้ (การล้างมือ, การรับมือกับโรคระบาด)
3.2 ให้ความรู้ปฐมพยาบาล เรื่อง Choking
สือ่ ให้เห็นถึงการใส่ใจรายละเอียดทุกขัน้ ตอน ท�ำให้ผรู้ บั เกิดความประทับใจ อย่างที่เขาว่าฟ้าหลังฝนจะดูสดใส รูส้ กึ อบอุน่
เกิดสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวติ และต้องขอขอบคุณผูใ้ ห้ท่ีไม่ทิง้ กันในยามที่เกิดปั ญหา หรือวิกฤตนัน้

และเดือนนีเ้ ป็ นเดือนสุดท้ายของปี 2563 ท่านผูอ้ า่ นทุกท่านคะ...สิง่ ไหน ทีค่ ดิ ทีก่ ระท�ำ ในปี นที ้ งั้ สมหวัง หรือไม่ได้
ดั่งใจหมาย ถือว่าเป็ นประสบการณ์ชีวิตที่ในต�ำราเรียนไม่มี ท�ำให้เปลี่ยนแปลงทัง้ ด้านมุมมอง ความคิด เสริมให้เกิดแรง
ผลักดันพลังคิดบวกให้เกิดกับตนเองมาก ๆ และพร้อมทีจ่ ะแบ่งปัน เผือ่ แผ่สง่ิ ดี ๆ ให้แก่คนรอบข้าง ในขณะเดียวกันพร้อมรับ
สิ่งใหม่ ๆ ต้อนรับสูป่ ี ใหม่ 2564 ปี ฉลู ผู้เขียนเชื่อแน่ว่า เป็ นปี ทีจ่ ะน�ำพาความสุข สดใส เบิกบาน ทัง้ กายและใจ
มาให้ทกุ ท่านค่ะ....แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ

Youth Excellence
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่
เทียววิถีใหม่
เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆรับปี แห่งความสุข
โดย นายกรพล จั่นจิรภัทร (อาสาเจม)

สวัส ดี ผู้อ่า นที่ ร ัก ทุก ท่า นครับ ตลอดปี 2563
ที่ ผ่ า นมา พวกเราต่ า งเจอปั ญ หามากมายเข้า มาใน
ชีวิต มีทงั้ สุขและทุกข์ ทัง้ ดีและร้าย แต่ไม่ว่าอะไรที่เรา
พบเจอมา มัน ก�ำ ลัง จะกลายเป็ น อดี ต ไปแล้ว นะครับ
เพราะใกล้ถงึ ปี ใหม่ ปี 2564 ที่มีแต่อะไรดี ๆ อะไรใหม่ ๆ
รอพวกเราอยู่ วั น นี ้ ผมจึ ง อยากขอแนะน�ำ เส้น ทาง
ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไว้สำ� หรับทุกท่าน ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ
รับปี 2564 แห่งความสุขที่เราสร้างได้กนั นะครับ
โดยทริปนีข้ ออนุญาตตามเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดนิ
ละกันครับ ทุก ๆ ท่านจะได้เดินทางสะดวกและเริ่มลอง
เดินทางง่าย ๆ กับเราได้เลย โดยสถานีท่ีเราจะไปกันคือ
MRT สถานีสนามไชย ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าย่านนี ้
ใจกลางย่านเมืองเก่าพอดีเลยและเป็ นสถานีท่ีสายบุญ
ไม่ควรพลาด เพราะมีสถานที่ทำ� บุญถึง 3 ที่เลยทีเดียว
นั่นก็คือ

1 . วั ด พ ร ะ เ ช ตุ พ น วิ ม ล มั ง ค ล า ร า ม
ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ)์ เป็ นสถานที่ประดิษฐานของ
พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนองค์ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของประเทศ ซึ่งการได้ไปกราบไหว้ “พระพุทธไสยาสน์”
ด้วยธูป 9 ดอก เทียนแดงคู่ ทองค�ำเปลว 11 แผ่น เชื่อกันว่า
จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นในชี วิตและท�ำให้อยู่ดีกินดี
มีความสุขได้ตลอดทัง้ ปี ดั่งการได้อยูใ่ ต้รม่ โพธิ์รม่ ไทรของ
พระธรรม และวัดนีย้ งั ถือว่า เป็ น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของ
ประเทศไทย ด้านองค์ความรู แ้ พทย์แผนไทย และกลอน
กาพย์อีกด้วยนะครับ

2. วัดพระศรีรตั นศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วัดใน
พระบรมมหาราชวังแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย ประดิษฐาน
พระพุ ท ธมหามณี ร ัต นปฏิ ม ากร หรื อ พระแก้ ว มรกต
พระพุทธรู ปคู่บา้ นคู่เมือง การสักการะพระแก้วมรกต ด้วย
ธูป เทียน ดอกบัวคู่ จะส่งผลให้ “จิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย
อธิษฐานสิง่ ใดจะได้สมปรารถนา” ช่วยปกป้องคุม้ ภัย รวมทัง้
เสริมสิริมงคลเพื่อให้ชีวิตประสบแต่ความส�ำเร็จ ร�่ำรวยทัง้
แก้วแหวนเงินทองตลอดทัง้ ปี

3. วัดอรุ ณราชวรารามราชวรมหาวิหาร หรือ
ที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า ‘วัดแจ้ง’ เป็ นวัดโบราณ
สร้างในสมัยกรุ งศรีอยุธยา ที่ช่ือวัดแจ้ง เพราะ สมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช ท�ำศึกเสร็จ แล้วยกทัพกลับมา
เป็ นเวลาเช้าพอดี และไฮไลท์ท่ีไม่ควรพลาดของวัดอรุณฯ
นีก้ ็คือ “พระปรางค์วดั อรุณฯ” และ “ยักษ์วดั แจ้ง” ซึง่ การ
สักการะแนะน�ำให้สกั การะพระประธานด้วยธูป 3 ดอก
เทียนคู่ และเดินรอบพระปรางค์ 3 รอบ โดยส่วนมาก
จะขอพรในเรื่องการท�ำงานให้มีความรุ ง่ เรือง การเริ่มต้น
ชีวิตใหม่ด่งั แสงอรุณ

สุดท้ายก่อนจากกัน ผมขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง รับปี ใหม่ 2564 เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืม
หาโอกาสไปท�ำบุ ญสร้างความดีต้อนรับปี ใหม่กันนะครับ สุขสันต์เทศกาลปี ใหม่ 2564 ทุกท่านครับ
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อาสาดูแล

คาถาเพิ่มหล่อ-สวย

อาหารคีโตและการรับประทานแบบ
Intermittent Fasting
วันนีข้ อน�ำเรือ่ ง อาหารคีโตและการรับประทานแบบ
intermittent fasting มาเป็ นประเด็นคุยกับท่านผูอ้ า่ น
เนื่องจากพฤติกรรมของคนเราที่ไม่ดมี มี าช้านาน
ท�ำให้เราเป็ นโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคในกลุม่ NCDs หรือ
non communicable diseases หรือ โรคที่ ไ ม่ ติ ด ต่อ
ซึง่ ก็คอื โรคเรือ้ รังต่าง ๆ ทีค่ อ่ ย ๆ เกิดจากพฤติกรรมของชีวติ
ประจ�ำวันของพวกเราที่ไม่เหมาะสม โรคในกลุ่ม NCDs
หลัก ๆ มี 4 ประเภท คือ โรคหลอดเลือดที่ตีบทั่วร่างกาย
แต่ โ ดยเฉพาะที่ มี อ าการที่ หัว ใจและสมอง โรคมะเร็ง
โรคเบาหวาน และโรคปอด WHO หรือองค์การอนามัยโลก
รายงานว่า 71% ของการเสียชีวิตของชาวโลก (รวมทัง้
ประเทศไทย) มาจากโรคที่ อ ยู่ใ นกลุ่ม NCDs สาเหตุ
หลัก ๆ ที่ทำ� ให้เกิดโรค NCDs นัน้ มาจากอาหารการกิน
การไม่ออกก�ำลังกายหรือออกไม่พอ การสูบบุหรี่ การดื่ม
แอลกอฮอล์มากไป การใช้ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์ท่ี
ไม่ปลอดภัย สภาวะอ้วน หรือโรคอ้วน ฯลฯ
ปัจจุบนั นีป้ ระชาชนทั่วโลกมีนำ้� หนักมากกว่าปกติ
หรือมีสภาวะอ้วนเพิ่มขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากหลัก ๆ
คือ รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม รวมทัง้ ปริมาณและ
คุณภาพ ท�ำให้อว้ น รวมทั้งไม่ออกก�ำลังกายหรือออก
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โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

น้อยไป องค์การอนามัยโลก บอกเลยว่า คนเราควรออก
ก�ำลังกายครัง้ ละ 30-60 นาที อย่างน้อย 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์
การไม่ออกก�ำลังกายหรือออกไม่พอ เป็ นสาเหตุของการ
เสียชีวิตของชาวโลกถึง 3.2 ล้านคน
ส่วนการรับประทานอาหารถือว่าเป็ นสาเหตุหลัก
ของปั ญหาสุขภาพทัง้ ปวง Hippocrates บิดาของวงการ
แพทย์ชาวกรีกกล่าวไว้นานแล้วว่า “If we could give
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every individual the right amount of nourishment and
exercise, not too little and not too much, we would
have found the safest way to health” หรือพอสรุปได้วา่
ถ้ารับประทานอาหาร ออกก�ำลังอย่างพอเหมาะ ไม่มาก
หรือน้อยเกินไป จะเป็ นการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยที่สดุ
ในโลกนีม้ อี าหารประเทศต่าง ๆ นานา ทีม่ รี สชาติ
อร่อยมาก รวมทัง้ อาหารไทย เมื่อคนเรามีฐานะดีขนึ ้ ก็จะ
มีการกินดีอยูด่ ี ท�ำให้มกี ารเข้าถึงอาหารที่แสนอร่อยได้โดย
ง่าย จึงท�ำให้คนทั่วโลกอ้วนขึน้ ตามล�ำดับ ทัง้ นี ้ รวมทัง้ ผูม้ ี
ฐานะยากจนด้วย เพราะผูย้ ากจนมักจะรับประทานอาหาร
ที่ถกู สตางค์เป็ นหลักคือ ข้าว(หรือมันฝรั่ง) ท�ำให้มีสภาวะ
อ้วนได้ง่าย จึงท�ำให้แพทย์ นักโภชนาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ต่าง ๆ คิดวิธีการรับประทานอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
คีโต intermittent fasting, Atkins diet, Mediterranean
diet, low fat diet ฯลฯ วิธีตา่ ง ๆ เหล่านีห้ ลักการก็เพื่อที่จะ
ท�ำให้นำ้� หนักลด
โดยสรุป การรับประทานอาหารคีโต คือ การรับ
ประทานประเภทไขมันให้มาก คือประมาณ 50-60% ของ
พลังงานที่รบั ประทานทัง้ หมดต่อวัน โปรตีนเท่าที่จำ� เป็ น
คือ 30-35% ของพลังงานทัง้ หมด และอาหารประเภท
แป้ง น�ำ้ ตาล ให้นอ้ ยที่สดุ 5-10% ของพลังงานทัง้ หมดที่
รับประทานต่อวัน หรือ 20-50 กรัม หลักการของ keto diet
คือ ในเมื่อร่างกายไม่มีแป้งมาเป็ นพลังงาน ร่างกายก็จะ
น�ำเอาไขมันที่อยูใ่ นร่างกายมาใช้แทน ซึง่ จะท�ำให้เกิดสาร
ketone ฯลฯ
ส่วน Intermittent fasting คือการรับประทาน
อาหารเต็มที่ 5 วัน แล้วหยุดรับประทาน 2 วัน ซึง่ วิธีการนี ้
ท�ำได้คอ่ นข้างยาก จึงมีการประยุกต์ใช้ดว้ ยการรับประทาน
อาหารเพียง 5 ชม. หยุด 19 ชม.ในแต่ละวัน เช่น เริม่ ทาน
8.00 น. หยุด 13.00 น. หรือรับประทาน 8 ชม. หยุด 16 ชม.
เช่น เริม่ 8.00 น. หยุดรับประทาน 16.00 น. ฯลฯ หลักการ
ก็เช่นเดียวกัน ในช่วงที่ไม่มีการรับประทานอาหารร่างกาย
จะน�ำเอาไขมันมาใช้เป็ นพลังงาน
Atkins Diet คือการรับประทานเนือ้ ไขมัน ให้เต็มที่
แต่รบั ประทานแป้ง น�ำ้ ตาล น้อยมาก

ปั ญหาของ Atkins และ Keto diet คือคนจะทน
ไม่ค่อยได้ท่ีจะรับประทานแป้งในระดับที่นอ้ ยมาก จึงท�ำ
ตาม 2 วิธีนีไ้ ด้ไม่นาน
ส่วน Mediterranean diet นัน้ ในวงการแพทย์
ถือว่าดีท่ีสดุ คือ รับประทานหนักไปทางพืช ผัก ถั่ว ผลไม้
ปลา ไก่ เป็ นหลัก หลีกเลี่ยงเนือ้ แดงต่าง ๆ เช่น เนือ้ วัว
แพะ แกะ ฯลฯ และตบท้า ยด้ว ยไวน์แ ดง 1-2 หน่ ว ย
(หน่วยละประมาณ 80 ซีซีของไวน์) ชาว Mediterranean
รับประทานมะกอกมาก ทัง้ ในรู ปแบบสด ดอง หรือ
น�้ำมัน ซึ่งน�้ำมันมะกอกเป็ นน�้ำมันที่ดีมากที่สุด คือ
เป็ นน�ำ้ มัน monounsaturated fat หรือน�ำ้ มันไม่อมิ่ ตัว
เชิงเดีย่ ว ซึง่ Avocado ก็มนี ำ�้ มันแบบนีเ้ ช่นกัน

ส�ำหรับผม รับประทานอาหารคล้าย ๆ Mediterranean กล่าวคือ จะเน้นพืช ผัก ปลา ผลไม้ท่ไี ม่หวานจัดเป็ น
หลัก อย่าลืมว่าผัก ผลไม้บางชนิดก็ทำ� ให้อว้ นได้ เนือ้ แดง
เนื ้อ แปรรู ป ไม่ ค่ อ ยดี ท�ำ ให้เ กิ ด มะเร็ ง ของล�ำ ไส้ใ หญ่
โรคหลอดเลือดหัวใจ ฯลฯ ได้ ผมจึงพยายามรับประทานให้
น้อยที่สดุ แต่ก็ยงั รับประทานบ้าง ปลา และไก่ น่าที่จะเป็ น
เนือ้ ที่ดีท่ีสดุ ต่อสุขภาพคนและสุขภาพของโลก เพราะการ
รับประทานเนือ้ วัว เนือ้ แดงมาก ๆ มีสว่ นท�ำให้มีสภาวะ
โลกร้อนขึน้ เช่น การเลีย้ งวัว จะต้องกินหญ้ามาก ต้องใช้นำ้�
มากในการปลูกหญ้าใช้พืน้ ที่มาก วัวเรอและผายลมออก
มาเป็ นก๊าซ methane ซึง่ เป็ นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งที่
มีสว่ นท�ำให้โลกร้อน
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อาสาเล่าเรื่อง

หนึ่งอาสาเพื่อประโยชน์ต่อหลายชี วิต
โดย นฤมล วินัยธรรม (อาสาเจีย๊ บ)

จากเด็กค่ายที่อาจารย์ส่งเข้ามาให้อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
ทัง้ การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น การอบรมแกนน�ำอาสายุวกาชาด ฯลฯ
ท�ำให้เจี๊ยบได้เข้ามาอยู่ในรัว้ ของส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
สภากาชาดไทยไม่ได้ให้เพี ยงแค่ความรู ก้ ับเจี๊ยบ แต่สภากาชาดไทย
เป็ น “บ้านของเจี๊ยบ” ตลอดระยะเวลา 6 ปี ที่ผ่านมา เจี๊ยบได้เติบโต
เรียนรู พ้ ฒ
ั นาตัวเองอยู่เสมอในด้านของการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด
การพัฒนาความสามารถ การเป็ นผูน้ ำ� และสภากาชาดไทยสอนให้เจีย๊ บ
รู จ้ ักการบ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่ อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง
อาสาเจีย๊ บ
ได้รบั ประสบการณ์จากบ้านหลังนีม้ ากมายเป็ นประสบการณ์ท่ไี ม่สามารถ
หาซือ้ ได้ และสิ่งส�ำคัญที่สดุ ในชีวิตคือ การได้พิสจู น์ตวั เอง “เจีย๊ บคนเดิม
กับบทบาทหน้าที่ใหม่”
การเป็ นประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ส�ำหรับเจีย๊ บไม่ได้หมายถึง
ความเป็ นใหญ่หรืออยูใ่ นจุดที่สงู สุด แต่คำ� ว่าประธานชมรมฯ ของเจีย๊ บ คือแรงผลักดันคือก�ำลังใจที่ทำ� ให้เราสูก้ บั งาน
เวลาเหนื่อย ท้อ หรือหมดหวัง เอาค�ำนีม้ าเป็ นแรงกระตุน้ ให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ที่ได้รบั เสมอให้สมกับที่ทกุ คน
มั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเรา ว่าเราท�ำได้ ได้เรียนรูใ้ นโลกของความเป็ นจริง จากเด็กที่สดใส ร่าเริง สนุก ๆ ไปกับทุกกิจกรรม
ท�ำให้เจีย๊ บเป็ นคนที่ดีขนึ ้ มีความเป็ นผูน้ ำ� กล้าคิด กล้าตัดสินใจและเด็ดขาดกับทุก ๆ สถานการณ์ จากเด็กน้อยในวันนัน้
กลายเป็ นผูใ้ หญ่ในวันนี ้
ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวเจีย๊ บ ทัง้ ที่ไม่รูเ้ ลยด้วยซ�ำ้ ว่าจะท�ำได้ จะท�ำทุกอย่างให้เห็นเหมือนที่ทำ� แบบเดิม
ตลอดมา ทุกอย่างคือการเรียนรู ้ เจีย๊ บพร้อมที่จะพัฒนาและเปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ตลอดเวลาที่ผา่ นมาท�ำให้ได้รูว้ า่ การเป็ น
อาสาที่ดี คือการท�ำให้เห็นเป็ นตัวอย่าง เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั น้อง ๆ อาสารุน่ ต่อไป

ผู ้ให้และผู ้รับ

โดย ชลาพร ขุนทอง (อาสากระแต)

อาสากระแต
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ในการมาท�ำจิตอาสานัน้ แต่ละคนคงเคยได้ยนิ เพียงแต่วา่ เรานัน้
เป็ นผูใ้ ห้ หากแต่เพียงว่าเรานัน้ ไม่ได้เป็ นแค่ผใู้ ห้เพียงอย่างเดียว เรายังเป็ น
ผูร้ บั อีกด้วย ส�ำหรับดิฉนั ผูร้ บั นีห้ มายถึงการที่เรานัน้ ได้มอบความสุขให้แก่
คนอืน่ ช่วยเหลือผูอ้ น่ื เราก็จะได้รบั ความสุขกลับมาด้วยเสมอ ได้รบั รอยยิม้
ได้รบั ประสบการณ์และความรู ใ้ หม่ ได้รบั มิตรภาพที่ดีในระหว่างการท�ำ
กิจกรรมจิตอาสา ในการท�ำจิตอาสานัน้ ไม่จำ� เป็ นที่เราจะต้องเป็ นเพียงแค่
ผูใ้ ห้อย่างเดียวเพียงแต่ว่าเรานัน้ เป็ นทัง้ ผูใ้ ห้และผูร้ บั ในเวลาเดียวกัน
ทุกครัง้ ที่ได้ทำ� กิจกรรม เรานัน้ จะมีความสุขและมีรอยยิม้ กลับมาเสมอ
เหมือนเป็ นการได้เพิ่มพลังใจให้กบั ตัวเราเอง ให้เราได้เรียนรูอ้ ะไรใหม่ ๆ

ปี ที่ 70 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 410 กันยายน - ธันวาคม 2563

ได้ลงมือท�ำในสิ่งที่ไม่เคยท�ำ ได้ทำ� ในสิ่งที่ตวั เองชอบ ครัง้ แรกที่มาท�ำกิจกรรม ยอมรับเลยว่า กลัวว่าถ้าไม่ได้มากับเพื่อน
หรือไม่มเี พื่อนอยู่ จะรูส้ กึ ไม่สนุก แต่ความเป็ นจริงนัน้ ไม่ใช่เลย ทุกคนที่มาท�ำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันนัน้ เป็ นเพื่อน พี่ น้อง
ซึง่ มีใจรักในการท�ำกิจกรรมจิตอาสาเหมือนกัน เหมือนได้มาเจอเพือ่ นใหม่ทช่ี อบและรักในสิง่ เดียวกันจึงท�ำให้ในการมาท�ำ
กิจกรรมจิตอาสานัน้ รูส้ กึ สนุกและดีใจเสมอเมือ่ ได้มาเจอเพือ่ นทุก ๆ คนทีม่ ใี จชอบในสิง่ ทีเ่ หมือนกัน เพราะฉะนัน้ เมือ่ ฉันมี
เวลาว่างก็จะมาท�ำกิจกรรมจิตอาสาเสมอ เหมือนกับว่าเราได้กลับมาบ้านอีกหลังหนึง่ เวลามาทีไรก็จะมีความสุขกลับไป
ทุกที เวลามาก็จะได้รบั ประสบการณ์ดี ๆ กลับไปอยูเ่ สมอ ทุกคนลองมาท�ำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันนะคะ บางทีเราอาจจะ
ได้มาเจอกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กนั ก็ได้คะ่

นวัตกรรมสู่การให้

โดย เนตรทราย ศรีประชา (อาสาทราย)

ทรายเริม่ เข้ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของอาสายุวกาชาดเมื่อ 7 ปี ท่ีแล้ว
ได้เข้ามาช่วยงานของสภากาชาดไทย ซึง่ ในครัง้ แรกที่ได้มาช่วยงานของ
กาชาด คืองานวันเด็กแห่งชาติเป็ นการที่เราจัดกิจกรรมให้กบั น้อง ๆ ที่มา
งานวันเด็กที่สภากาชาดไทย เป็ นความรูส้ กึ ที่มีความสุขมากที่ได้เห็นสิ่งที่
เราท�ำ ท�ำให้นอ้ ง ๆ นัน้ มีความสุข น้อง ๆ นัน้ มีรอยยิม้ ที่สดใส สนุกสนาน
กับกิจกรรม หลังจากนัน้ ก็เริ่มเข้ามาช่วยงานของสภากาชาดไทยบ้าง
ในบางงานตามวาระโอกาสต่าง ๆ
แต่งานที่รูส้ กึ ประทับใจมากสุด คืองานการแข่งขัน Innovation
อาสาทราย
for the older persons เป็ นงานทีต่ อ้ งคิดนวัตกรรมเพือ่ ผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็ นการ
แข่งขันแบบทีม ตอนแรกทีมของทรายก็คดิ ว่าจะท�ำนวัตกรรมหลายอย่างมาก ลงไปส�ำรวจพืน้ ที่วา่ ควรจะท�ำอะไร จนใน
ที่สดุ ก็ได้ทำ� นวัตกรรมที่มนั ใช้งานได้จริงกับผูส้ งู อายุ เป็ นเครือ่ งเล่นเกมกดเพื่อเสริมทักษะในด้านความจ�ำ การมองเห็น
การได้ยนิ ชื่อว่า Temory ซึง่ เป็ นสิง่ ประดิษฐ์ท่มี ปี ระโยชน์กบั ผูส้ งู อายุ เพราะได้นำ� ไปใช้งานจริง ท�ำให้ผสู้ งู อายุได้ฝึกการจ�ำ
ฝึ กสมอง ได้เห็นรอยยิม้ ความสนุกของผูส้ งู อายุท่ีได้ลองเล่นเครือ่ ง Temory ที่เราได้ประดิษฐ์ขนึ ้ มา ซึง่ มันท�ำให้รูส้ กึ หาย
เหนื่อยกับสิ่งที่ทำ� มา เป็ นความรูส้ กึ ที่วา่ การกระท�ำของเรานัน้ ถึงแม้วา่ จะเป็ นแค่ส่งิ เล็ก ๆ ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาก แต่มนั
ก็สง่ ผลให้กบั คนอีกหลาย ๆ คนนัน้ มีความสุข สนุกสนานได้
น้อง ๆ ที่อยากแชร์ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ สามารถส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาได้
ทางอีเมล pr.rcy@redcross.or.th มีของที่ระลึกแจกให้ส�ำหรับเรื่องที่ได้ลงคอลัมน์ค่ะ
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กิจกรรมส่วนภูมิภาค

วักันนยายนที่25633

ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุว
กาชาด จังหวัดตราด ร่วมกันปลูกต้นมหาพรหมราชินี ต้น
รวงผึง้ และ ต้นจ�ำปี สริ นิ ธร ในพืน้ ที่จำ� นวน 2 ไร่ เพื่อสาน
ต่อโครงการป่ าที่ภกั ดี “ 99 สู่ 100 ปี สืบสานภักดีงาน
พระบรมราชชนนี พันปี หลวง” สภานายิกาสภากาชาดไทย
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 และ
โอกาสก้าวสู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ณ ศูนย์ราชการุณย์
เขาล้าน สภากาชาดไทย จังหวัดตราด

่1
วัตุลนาคมที2563

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จัดพิธีเข้าประจ�ำหมู่
ยุวกาชาดและอาสายุวกาชาด ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่
1 ตุล าคม 2563 โดยมี ดร.ประจัก ษ์พ งศ์ วรรณโชติ
ผู้อ ำ� นวยการโรงเรีย นม่ ว งสามสิ บ อัม พวัน วิ ท ยา เป็ น
ประธานในพิธี
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วันที่ 10
กันยายน 2563

ชมรมอาสายุวกาชาดมหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ
“อาสายุวกาชาดท�ำดีเพื่อชุมชน” ณ โรงเรียนผูส้ ูงอายุ
บ้านผึง้ อ�ำ เภอเมื อง จังหวัดนครพนม โดยได้ร บั การ
สนับสนุนจากส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการฯ เป็ น อาสายุว กาชาดจ�ำ นวน 46 คน จาก
คณะครุศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

่6
วัตุลนาคมที2563

นายวี ร ะชัย บุญ อยู่ ผู้อ ำ� นวยการพร้อ มด้ว ยคณะครู
ผูป้ กครอง นักเรียน และสมาชิกในชมรมอาสายุวกาชาด
โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน ร่วมบริจาคเงิน และสิง่ ของเครือ่ งใช้
จ�ำ เป็ น ส�ำ หรั บ ใช้ ใ นกิ จ กรรม “อาสา...ปั นน�้ำ ใจ
เ พื่ อ น้ อ ง ผู้ ด ้ อ ย โ อ ก า ส ” เ พื่ อ น� ำ ไ ป ม อ บ ใ ห้ แ ก่
สถานสงเคราะห์เ ด็ ก พิ ก ารและทุพ พลภาพปากเกร็ด
(บ้านนนทภูมิ) จังหวัดนนทบุรี

ปี ที่ 70 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 410 กันยายน - ธันวาคม 2563

วันที่ 17
พฤศจิกายน 2563

กศน.อ�ำเภอเมืองราชบุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ที่ 4 จังหวัดราชบุรี สภากาชาดไทย และส�ำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ห้องประชุมใหญ่ อ�ำเภอเมือง ราชบุรี มีผลู้ ง
ทะเบียนบริจาคโลหิต 126 ราย ได้โลหิตส�ำรอง 104 ยูนิต
และมีผบู้ ริจาคดวงตาและอวัยวะ จ�ำนวน 6 ราย เพื่อน�ำ
ไปใช้ในการช่วยเหลือผูป้ ่ วยในโอกาสต่อไป

วัธันนวาคมที่25636

ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.เมืองนครศรีธรรมราช ส�ำรวจ
ความเสียหายจากผลกระทบอุทกภัยครัง้ ใหญ่ โดยระดม
พลังอาสายุวกาชาด ร่วมท�ำความสะอาด ขัดล้างพืน้ จัดเก็บ
ชัน้ วางหนังสือ และสิ่งของที่ถกู กระแสน�ำ้ พัดพาไป เพื่อ
ฟื ้ นฟูสภาพให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ เพื่อใช้ทำ� การเรียน
การสอนในโอกาสต่อไป

วันที่ 7-10
ธันวาคม 2563

ส�ำนักงาน กศน.จังหวัดระนองร่วมกับส�ำนักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุน่ ที่ 164 /รน.1
โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผูว้ า่ ราชการจังหวัดระนอง
เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ณ ค่ายรัตนรังสรรค์ กองพันทหารราบ
ที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 อ�ำเภอเมือง จังหวัดระนอง
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อาสาอินเทรนด์

อาสาพากิน

ฝึ กไว้... จะสีไหนก็ได้ใช้

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดย ธาม ธีรารัตม์ (อาสาธาม)

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผา่ นมา หลาย ๆ คนคงทราบข่าว
การออกมาชุมนุมเรียกร้องของกลุม่ ต่าง ๆ ในประเทศไทย และ
อย่างที่ทราบกันดีวา่ การชุมนุมหลาย ๆ ครัง้ มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
(ไม่มากก็นอ้ ย) จึงขอน�ำความรูเ้ กีย่ วกับการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ในเรื่องการห้ามเลือด และการปฐมพยาบาลจากการโดน
แก๊สน�ำ้ ตา มาฝากท่านผูอ้ า่ น และเพื่อน ๆ อาสายุวกาชาด เผื่อ
ท่านใดพบผูบ้ าดเจ็บ บาดเจ็บเอง หรือจากกรณีอ่ืน ๆ เพื่อน ๆ
จะได้ช่วยท�ำการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นได้อย่างถูกต้องและ
ทันท่วงทีค่ะ โดยก่อนที่จะเริ่มท�ำการปฐมพยาบาลสิ่งแรก
ทีค่ วรท�ำ คือการตัง้ สติและประเมินสถานการณ์คะ่ หลังจากนัน้
ค่อยเริม่ ท�ำการปฐมพยาบาล โดยทัง้ 2 หัวข้อ มีเนือ้ หาดังนีค้ ะ่

2. วิธีการปฐมพยาบาลจากการโดนแก๊สน�ำ้ ตา
1) หลี กเลี่ ยงออกไปอยู่ใ นพื น้ ที่ ท่ี ไ ม่มี ควัน
แก๊สน�ำ้ ตาเพื่อป้องกันการสูดดมซ�ำ้
2) ล้างตาด้วยน�ำ้ สะอาด หรือน�ำ้ เกลือปริมาณ
มาก ๆ ทันที โดยล้างแบบปล่อยน�ำ้ ผ่านดวงตาเบา ๆ
นานสักระยะ เพื่อให้ลา้ งแก๊สน�ำ้ ตาออกให้หมด
3) ล้างใบหน้า มือ แขน ขา ด้วยสบูห่ รือน�ำ้ เปล่า
โดยสบูจ่ ะล้างแก๊สน�ำ้ ตาได้ดีกว่าน�ำ้ เปล่า
4) ควรเปลี่ยนเสือ้ ผ้าทันที และก่อนจากกัน
ธามขอน�ำหลักการกาชาด ที่สภากาชาดทั่วโลกยึดถือ
ปฏิบตั ิ ทัง้ 7 ข้อมาแบ่งปั นให้กบั เพื่อน ๆ ค่ะ
1. มนุษยธรรม
1. วิธีการห้ามเลือด
2. ความไม่ลำ� เอียง
1) หาจุดที่เลือดออกว่าอยูบ่ ริเวณใด และประเมินว่า
3. ความเป็ นกลาง
เลือดออกถึงระดับใด
4. ความเป็ นอิสระ
2) ห้า มเลื อ ด โดยใช้มื อ กดนิ่ ง ๆ ตรงบริ เ วณที่
5. บริการอาสาสมัคร
เลื อ ดออกไว้ต ลอด จะท�ำ ให้ห ลอดเลื อ ดหดและสามารถ
6. ความเป็ นเอกภาพ
ห้ามเลือดได้
7. ความเป็ นสากล
3) หากผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บมีแผลใหญ่ทำ� ให้เลือดออกมาก
ให้ใช้ผา้ สะอาดอัดเข้าไปตรงบริเวณนัน้ และใช้มอื กดลงไปเพื่อ
ส�ำหรับอาสาอินเทรนด์ฉบับนีข้ อลาไปเพียง
ห้ามเลือด
เท่านี ้ พบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ
ขอขอบคุณ ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากี ร ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�ำหรับข้อมูล
วิธีการห้ามเลือด และนายแพทย์ประจักษวิช เล็บนาค
รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
ส�ำหรับการปฐมพยาบาลหลังโดนแก๊สน�ำ้ ตาค่ะ
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วันดี
ส่งความสุข

โดย วัชระศิริ ศิริพลบุ ญ (อาสาเกม)

การกินของชาวต่างชาติให้เข้ากับวัฒนธรรมของไทยเราได้
อย่างลงตัวมากเลยครับ ระหว่างทานขนมและสังเกตเมนู
ต่าง ๆ ไปด้วยเพลิน ๆ ในใจ ความคิดหนึง่ ก็แล่นเข้ามาใน
หัวของผมครับ ผมรู ส้ กึ ว่าผมได้ขอ้ คิดอย่างหนึ่งจากร้าน
กาแฟขนมไทยประยุกต์เล็ก ๆ แห่งนี ้ และอยากจะแบ่งปั น
ครับ... ถ้าเพียงแค่เราไม่ยดึ ติดและยอมเปิ ดใจรับสิง่ ใหม่ ๆ
ที่ แ ตกต่า ง เพี ย งเราเรี ย นรู้ แ ละน� ำ ส่ ว นที่ ดี ข องสิ่ ง
เหล่านั้นมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถชี ีวติ ของเรา เราก็จะ
สามารถพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึน้ ได้ในทุกวัน การ
ประนีประนอมน�ำมาซึง่ ความสงบสุขเสมอ สุดท้ายแล้ว...
ความขัดแย้งในสังคมของเราที่เป็ นอยูก่ ็อาจจะลดน้อยลง
ได้นะครับ เพื่อน ๆ ว่าไหม
อืมม...การกินขนมยามบ่ายแก่ ๆ ในวันอาทิตย์
สุดท้ายของปี ท�ำให้ผมอิ่มท้องและอิ่มใจจริง ๆ ครับ ผม
หนุม่ ไทยสาย(ขนม)หวานพร้อมจะเริม่ ปี ใหม่ดว้ ยพลังบวก
“1 ดี” เป็ นร้านเล็ก ๆ ตัง้ อยูใ่ นซอยอารีย1์ เริม่ ต้น ที่จะส่งต่อให้เพื่อน ๆ แล้วครับ สวัสดีปีใหม่ เจอกันปี หน้า
จากการขายไอศกรีมท�ำเองที่บา้ นมายาวนาน จนกระทั่ง ครับ
วันหนึ่ง เจ้าของร้านได้ผดุ ไอเดียสร้างสรรค์เมนูของหวาน
โอ๊ะ!! เกือบลืมเฉลย... เพราะในสมัยโบราณ
ในรูปแบบที่แปลกใหม่ขนึ ้ ด้วยการน�ำเอกลักษณ์ของขนม น�ำ้ ตาลมีราคาแพงมากดั่งทองค�ำ อาหารและขนมที่ใช้
ไทยแสนอร่อยที่หาทานได้ยากมากขึน้ ทุกทีมาผสมผสาน น�ำ้ ตาลในการปรุ งจึงท�ำได้เฉพาะในรัว้ ในวังและในบ้าน
กับไอศกรีมท�ำเองอันเป็ นสูตรเฉพาะของทางร้าน บอกได้ เหล่าขุนนางชัน้ สูงครับ ไพร่ฟา้ ประชาชนจึงไม่มีโอกาสได้
เลยว่าแค่ครัง้ แรกที่มา ผมก็ประทับใจในความโดดเด่นด้าน ชิมขนมหวานอย่างเจ้า กินได้เพียงอาหารคาวให้อ่ิมท้อง
ความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของร้านนีแ้ ล้วครับ และเมนู เป็ นมือ้ ๆ ในแต่ละวันเท่านัน้ จึงเป็ นที่มาของส�ำนวนดัง
ที่ผมชอบมากคือ ขนมครองแครงน�ำ้ กะทิอ่นุ ๆ โปะหน้า กล่าวครับ
ด้วยไอศกรีมรสกาแฟ มันช่างเป็ นการผสมผสานวัฒนธรรม
กิ นคาวไม่กินหวานสันดานไพร่’ โอ๊ะ!! จั่วหัว
แบบนี ้ อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับ ผมแค่อยากถามเพื่อน ๆ
ว่าเคยได้ยินส�ำนวนนีก้ นั บ้างไหม ทราบไหมครับว่ามีท่ีมา
อย่างไร อยากรูใ้ ช่ไหม... งัน้ เดี๋ยวค่อยมาเฉลยตอนท้ายดี
กว่าครับ (ฮ่า ๆ) เพราะตอนนี.้ .. ผมอยากแนะน�ำร้านกาแฟ
ขนมไทยประยุกต์ท่ีแสนอร่อยซึง่ ผมในฐานะหนุม่ ไทยสาย
(ขนม)หวาน ไปเจอมาโดยบังเอิญครับ นั่นคือ... ‘1 ดี’ หรือ
‘วันดี คาเฟ่ ’ นั่นเองครับ
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อาสาพาสอน

อย่างน้อยก็ได้ทำ�
โดย นางธารารัตน์ จ�ำปาวัตตะ

อย่ า งน้ อ ยก็ ไ ด้ ท� ำ ..... ยิ่ ง ให้ ยิ่ ง ได้ รั บ
ปั จจัยหนึ่งที่คนเก่ง ๆ หลายคนกล่าวไว้ ความส�ำเร็จนัน้
ส่วนหนึ่งต้องลงมือท�ำทันที และสิ่งที่ทำ� ได้ทนั ทีไม่ได้นนั้
ก็มาจากสารพันเหตุผลของเราเอง “ถ้าเป็ น…, ถ้ามี…,
ถ้าไม่.., ฯ” พีเ่ องก็เป็ นอีกคนทีค่ ำ� ว่า “ถ้า” เป็ นข้ออ้างให้ไม่ทำ�
อะไรหลายอย่าง บางครัง้ เราอาจไม่ได้ตงั้ ใจคิดหาเหตุผลใน
การ ละเลย, ไม่ทำ� , ละทิง้ บางสิง่ ไป แต่หากลองทบทวนดี ๆ
จะพบว่า หลายสิ่งอาจจ�ำเป็ นต่อชีวิตปั จจุบนั และอนาคต
แต่เราก็ยงั “ถ้า” กับมันอยู่ ที่สดุ แล้ว อนาคต หรือหลาย
เป้าหมายของชีวติ ต้องเลือนหายไป เพียงเพราะไม่มอี ะไร
มากระตุน้ ยิง่ อายุมากขึน้ ยิง่ เห็นสิง่ ทีพ่ ลาดไปในอดีตง่ายกว่า
และเป็ นเรือ่ งยาก ส�ำหรับคนอายุยงั น้อย เพราะอาจยังเสีย
อะไรไปไม่พอ ไม่ได้หมายถึงทุกคน บางคนอายุนอ้ ยคิดได้
บางคนจนตาย คิดไม่ได้ก็มี.. สิ่งที่ทำ� อยู่ทกุ วันนัน้ มักจะ
มีส่งิ แวดล้อมเป็ นตัวกระตุน้ เช่น ฐานะ, สังคม, การงาน
ช่างน่าแปลก ที่เราเลือกให้ส่งิ อื่น ๆ มาก�ำหนดชีวิตของเรา
ยิง่ ไปกว่านัน้ หลายครัง้ แรงกระตุน้ แรงบันดาลใจ เกิดขึน้ แล้ว
แต่เราก็ยงั เลือกที่จะปล่อยมันเงียบหายไป บนความคิด
ที่บอกตัวเองว่า “ถ้า.. พร้อมกว่านี”้ และที่ไม่พร้อมนัน้
มันก็เพราะ เราเองทีป่ ล่อยให้ปัจจัยสิง่ แวดล้อมเข้ามาก�ำกับ
ชีวติ อยู.่ .........จนถึงจุดหนึง่ ทีช่ วี ติ เกิดการเปลีย่ นแปลงและ
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เราต้องปรับตัว ทิง้ ค�ำว่าถ้าออกไป หันกลับมาท�ำทันที ตอนนี ้
เดี๋ยวนี ้ นั่นคือการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ทนั กับ สภาพ
แวดล้อม สังคมที่กา้ วหน้าไปอย่างมากในปั จจุบนั
ก่อนอืน่ ขอแนะน�ำตัวก่อน พีก่ วางนะคะ ธารารัตน์
จ�ำปาวัตตะ วิทยาจารย์ ฝ่ ายวิชาการ สังกัดส�ำนักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย งานในความรับผิดชอบของพีก่ วาง
คือ การอบรมอาสายุวกาชาด เพื่อเผยแพร่ความรู ด้ า้ น
การกาชาด ยุว กาชาด การพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต ตาม
ภารกิ จ ของสภากาชาดไทย ซึ่ง วัน นี พ้ ่ี ก วางจะมาเล่ า
ประสบการณ์ให้กบั น้อง ๆ ฟั ง ในเรื่อง “ยิ่งให้ย่ิงได้รบั ”
ค่ะ เช้าวันนีอ้ ากาศสดใส แดดจ้า พระอาทิตย์เหมือนมา
ยืนอยูใ่ กล้ ๆ ตัวเรา ใช่คะ่ วันนีเ้ ป็ นอีกวันที่พ่ีกวางได้มาท�ำ
ค่ายอบรมให้กบั น้องอาสายุวกาชาดอีกครัง้ ในทุกครั้งที่
ได้มาค่ายพี่กวางมักจะคิดเสมอว่าเราต้องเตรียมตัว
ให้พร้อมในทุกด้านไม่วา่ จะเป็ นทัง้ ข้อมูล องค์ความรู้
ร่างกายและจิตใจ เพราะเราเป็ นฝ่ ายไปให้ความรู้
แก่ น้ องๆ ต้องเป็ นข้ อมู ล ที่ถูก ต้อง ทัน สมั ย เป็ น
ปั จจุบนั แต่จริง ๆ แล้วเราไม่รู้ตวั ว่า เราทัง้ คู่ตา่ งเป็ น
ผู้ให้และเป็ นผู้รับในเวลาเดียวกัน ซึง่ การอบรมในค่าย
แต่ละวันจะมีกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีแตกต่างกันออกไปตาม
เนือ้ หาที่กำ� หนด
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กิจกรรมหนึ่งที่พ่ีกวางชอบ และรู ส้ กึ ประทับใจ
มาก ๆ คือ กิจกรรม Buddy เป็ นการจับสลากเพื่อให้รูว้ า่
เราจะได้ใครเป็ น คู่ Buddy ของเรา และต้องดูแลเอาใจใส่
เค้าตลอดเวลาที่อยู่ในค่าย พี่กวางได้รว่ มเล่นในกิจกรรม
นีด้ ว้ ย เริม่ จากการจับสลาก มีอยูค่ รัง้ หนึง่ พี่กวางจับได้ช่ือ
น้องหมูแดง ก็แอบมองว่าคนไหนนะ อ่อออ เจอแล้วคนนี ้
นี่เอง น้องหมูแดงเป็ นเด็กผูห้ ญิง ตัวเล็ก ๆ ยิม้ เก่ง เมื่อรูค้ ู่
Buddy ของตัวเอง พี่กวางเริม่ ต้นด้วยการเขียนจดหมาย
ใส่กระดาษเล็ก ๆ รูปหัวใจ มีขอ้ ความว่า “ถึงน้องหมูแดง
สบายดีไหม ยิม้ สวยจัง อยากให้นอ้ งสนุกกับการมาค่าย
และยิม้ แบบนีท้ กุ วันนะคะ จาก……คนที่ แอบห่วงอยูห่ า่ ง ๆ”
สังเกตว่าพี่กวางจะไม่ลงชื่อผูส้ ง่ จดหมายว่าจากใคร ความ
สนุกและความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนีแ้ หละ ว่าเอ๊ะใครนะที่
เป็ นคนเขียนจดหมายถึงเรา…ในขณะเดียวกัน พี่กวางก็มี
บุรุษลึกลับ ส่งเขียนจดหมายใส่กระดาษรูปหัวใจเล็ก ๆ มา
ให้เช่นกัน ข้อความที่ได้อา่ นคือ สวัสดีครับพี่กวาง ยินดีท่ไี ด้
รูจ้ กั ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ .....จาก Buddy ….. ในทุก ๆ วัน
พี่ ก วางก็ จ ะเขี ย นจดหมายถึ ง น้อ งหมูแ ดง หลายคน
อาจจะมองว่าเป็ นแค่จดหมายแค่กระดาษ แผ่นเล็ก ๆ แต่
รูไ้ หมว่า แค่กระดาษแผ่นเล็ก ๆ กับข้อความไม่ก่คี ำ� มันท�ำให้
เห็นถึงการให้ทม่ี ากมาย การให้ความรูส้ กึ ดี ๆ การให้รอยยิม้
การให้ค วามสุข การให้มิ ต รภาพ การให้ค วามห่วงใย
การให้ความสนุกสนานจากการเขียนแซว หยิกแกมหยอก
กันแบบสร้างสรรค์ น่ารัก ๆ
บางคนก็นำ� ขนมของกิน
ส่งให้กบั คู่ Buddy
ของตนเอง แสดงให้เห็นถึง
การรูจ้ กั เสียสละ และการแบ่งปัน
ให้ผอู้ ่ืน ทัง้ ๆ ที่นอ้ ง ๆ จะเก็บขนมพวกนีไ้ ว้กินเองก็ได้
หลัง จากนั้น ในทุก ๆ วัน พี่ ก วางจะสุ่ม หยิ บ จดหมาย
Buddy ที่นอ้ ง ๆ เขียนออกมาเพื่ออ่านให้คน ๆ นัน้ ฟั ง และ
ส่งจดหมายให้แก่เจ้าของจดหมายนัน้ ไป เมื่อมาถึงวัน
สุดท้ายของการอบรมในค่าย เราจะมีการเฉลยคู่ Buddy
กัน โดยให้ทกุ คนเขียนจดหมาย 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกเขียน
ถึง Buddyที่เราจับได้ช่ือเค้าและได้เขียนจดหมายถึงเค้า
และฉบับที่สองเขียนถึงคนที่เค้าจับชื่อเราได้ ก็คอื เพื่อมอบ
ให้กบั บุรุษลึกลับนัน้ เอง หลังจากกิจกรรมนีท้ ำ� ให้นอ้ ง ๆ ได้
เรียนรูท้ ่ีจะดูแลกัน ใส่ใจ ห่วงใย ซึง่ กันและกัน ไม่นา่ เชื่อว่า

แค่กระดาษแผ่นเดียว จะสือ่ ความหมายได้มากมายขนาดนี ้
จากเดิมก่อนที่จะมาค่ายอบรมนัน้ ในความคิดพี่กวางคือ
พี่กวางจะไปเป็ นผูใ้ ห้แก่นอ้ ง ๆ เอาเข้าจริงพี่กวางกลับเป็ น
ผูร้ บั โดยไม่รูต้ วั พี่กวางได้รบั ความสดใสจากน้อง ๆ เสียง
หัวเราะ รอยยิม้ มุกตลก ฮา ๆ ได้รบั ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
ในมุมมองใหม่ ๆ ที่พ่ีกวางไม่เคยเห็นมาก่อน ผ่านการ
ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ที่มากกว่านัน้ คือพี่กวางได้เครือข่าย
เยาวชนที่เป็ นจิตอาสา เป็ นพลังในการบ�ำเพ็ญประโยชน์
เพื่ อ สัง คม และขับ เคลื่ อ นงานจิ ต อาสาให้ย่ ัง ยื น ต่อ ไป
พวกเราทุกคนต่างมีส่ิงดี ๆ ที่แบ่งปั นให้กบั ผูอ้ ่ืนได้เสมอ
และสิ่งนัน้ ไม่มีวนั หมด แต่มนั จะกลับยิ่งเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ
ค่ะ ผูใ้ ห้ย่งิ ให้ย่งิ ได้รบั ได้รบั ความสุขที่ประเมินค่าเป็ นราคา
ไม่ได้ หรือต่อให้มีเงินทองมากมายเราก็ไม่อาจซือ้ ความสุข
นีไ้ ด้.......พี่กวางอยากให้ทุกคนที่ได้อ่านบทความนีแ้ ล้ว
ลองมองย้อนกลับมาถามตัวเอง ว่า “วันนีเ้ ราได้แบ่งปั น
สิ่งดี ๆ ให้กบั ผูอ้ ่ืนแล้วหรือยัง??” เพราะ................การให้
ยิ่งให้ย่ิงได้รบั เชื่อพี่กวางสิ ^___^

พวกเราทุกคนต่างมีส่งดี
ิ ๆ
ที่แบ่งปั นให้กับผู ้อ่ืนได้เสมอ
และสิ่งนัน้ ไม่มีวันหมด
แต่มันจะกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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อาสา Inter

Waste ไม่(mai) Waste

ขยะที่จะไม่ใช่ แค่ขยะอีกต่อไป
โดย ทีม Waste ไม่ (mai) Waste

เพื่อน ๆ รู ไ้ หมว่า Climate Change คือหนึ่ง
ในปั ญหาระดับโลกที่หลายประเทศให้ความส�ำคัญ เมื่อ
เดือนกันยายนที่ผ่านมา มีการประชุมนานาชาติในหัวข้อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate: Red Summit
ซึง่ จัดโดย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) ในการประชุมครัง้ นัน้ มีกิจกรรม
หนึง่ ที่ทำ� ให้พวกเราภาคภูมใิ จมิรูล้ มื จนต้องเล่าให้เพื่อน ๆ
ฟั ง นั่นคือ ประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขัน (pitching) ไอเดีย
นวัตกรรมระดับอินเตอร์กบั โครงการของพวกเราชื่อ Waste
ไม่(mai) Waste จัดโดย Solferino Aademy ครับ... ทีมพวก
เรามีทงั้ หมด 7 คนคือ พี่เนย พี่เจเล่ พี่นนุ ิ พี่อนั อัน พี่พลอย
น้องเซนทรัล และน้องมายด์ และพวกเราโชคดีมากที่ได้รบั
เกียรติจากท่านรองฯธาริกา วงศ์สนิ ศิรกิ ลุ (รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานยุวกาชาด) มาเป็ นที่ปรึกษาให้ดว้ ยครับ จากนี ้
ผมขอยกหน้าที่ให้กบั พี่เนยพี่ใหญ่ของทีมเป็ นคนเล่าเรื่อง
แทนพวกเรานะครับ
ขอรับไม้ตอ่ นะคะ... พี่เนยเกิดไอเดียนวัตกรรมนี ้
ขึน้ มาจากการร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่จงั หวัดสมุทรปราการ
กับส�ำนักงานยุวกาชาดค่ะ เพราะเห็นว่าต้นเหตุของขยะ
ล้นโลกมาจากจิตส�ำนึกของคนใช้และคนทิง้ เก็บอย่างไรก็
ไม่มีวนั เก็บได้หมด พี่เนยจึงชวนน้อง ๆ ทัง้ หมดมาช่วยกัน
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คิดวิธีแก้ไข ความยากอยูท่ ่ีตอนเริม่ ต้นคิดโครงการเพราะ
ไอเดียบรรเจิดมากค่ะ พวกเราเสนอจะท�ำทัง้ นิทรรศการ
บอร์ดเกม และเกมบนโทรศัพท์มือถือ มีการถกกัน รือ้ ทิง้
และแก้ไขใหม่อยู่หลายรอบมาก ๆ สุดท้ายได้ท่านรองฯ
มาช่วยปรับเนือ้ หา และ scale down จนออกมาเป็ น
Virtual Reality Game ที่ให้ความรูเ้ รือ่ งการจัดการขยะใน
3 สถานการณ์และมีแพลตฟอร์มส�ำหรับให้ทกุ คนมาแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู ไ้ ปต่อยอดในชุมชนเพื่อ
ความยั่งยืนค่ะ พอสรุปไอเดียเบือ้ งต้นได้ พวกเราก็ชว่ ยกัน
เขียนและแปลโครงการเป็ นภาษาอังกฤษเพือ่ ส่งประกวดค่ะ
หลังจากนัน้ ก็นบั วันรอลุน้ ผลประกาศรอบแรก จนพี่เนย
ได้รบั e-mail แจ้งให้พวกเราเตรียมตัวน�ำเสนอ (pitching)
ผลงานแบบ online เป็ นเวลา 5 นาที เรามีเวลาเตรียมตัว
1 สัปดาห์คะ่ จ�ำได้แม่นเลยว่าตอนนัน้ พีเ่ นยทัง้ ดีใจมากและ
ก็กงั วลใจมากด้วย เพราะเป็ นครัง้ แรกของพวกเราทุกคน
และยังต้องน�ำเสนอเป็ นภาษาอังกฤษที่พ่ีเนยไม่ถนัดเลย
ความท้าทายบังเกิดอีกแล้วค่ะ จะน�ำเสนออย่างไรให้ดงึ ดูด
ใจกรรมการทีส่ ดุ ขอบอกว่า... กว่าจะมาถึงวินาทีทป่ี ระกาศ
ผลนัน้ พวกเราทุกคนน่วมมากค่ะ ทัง้ เหนื่อย ทัง้ ท้อ ทัง้ ล้า
ทัง้ สู้ ทัง้ หัวเราะ พวกเราทุม่ เทสุดใจกันทุกคนค่ะ คืนก่อน
น�ำเสนอผลงาน พวกเราแทบไม่ได้นอนกันเลยนะคะ พี่เนย
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แสกน QR Code
เพื่อดูวิดีโอเพลง
Waste ไม่(mai) Waste

เองนั่งท�ำวิดโิ อเพลงแปลงเนือ้ เสร็จ (ทัง้ อัดและร้องเอง ซึง่
ตรงนีต้ อ้ งขอบคุณท่านรองฯ พี่ ๆ เพื่อน ๆ อาสายุวกาชาด
ที่ช่วยปรับเนือ้ และร้องประสานเสียงนะคะ) แล้วยังต้อง
ฝึ กอ่านบทพูดภาษาอังกฤษอีกเป็ นร้อย ๆ เที่ยวให้คนุ้ ปาก
ค่ะ อย่างที่โบราณว่าไว้นะคะ... เหล็กยิ่งถูกเผาถูกตีมาก
เท่าไหร่ก็ย่ิงแกร่งค่ะ เพราะสุดท้ายแล้วพวกเราก็ได้รางวัล
ชนะเลิศ (จาก 200 โครงการ 60 ประเทศ) มาครองสมความ
ตัง้ ใจค่ะ เป็ นครัง้ แรกของสภากาชาดไทยเลยนะคะ พวก
เราภูมิใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กบั สภากาชาดไทยค่ะ
ขอขอบคุณท่านรองฯ อีกครัง้ ที่เป็ นพี่เลีย้ งและให้
ค�ำปรึกษาพวกเราทุกขัน้ ตอน ทุกเวลาค่ะ สุดท้ายนีพ้ วกเรา
ขอขอบคุณทุกท่านทีส่ นับสนุนและเป็ นก�ำลังใจให้กนั นะคะ
ได้แก่ สภากาชาดไทย, ส�ำนักงานยุวกาชาด, เหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ, ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด,
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด, นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสมุทรปราการ, Francesca Capoluongo (Youth
Delegate for Asean, IFRC), พี่ ๆ เพื่อน ๆ อาสายุวกาชาด
โดยเฉพาะพี่อาสาปานตา พี่อาสาเจมส์ พี่อาสากระหล�ำ่
พี่อาหมือ พี่อาคม ที่ช่วยพวกเราร้องประสานเสียงเพลง
Waste ไม่(mai) Waste ค่ะ ขอบคุณป้าหน่อยและผอง
เพื่อนที่มาเป็ นก�ำลังใจ... ขอบคุณค่ะ/ครับ

“เนยรู ้สึกดีใจมากค่ะทีป่ ี นงี ้ านได้รับรางวัลชนะเลิศ แล้วก็
อยากให้ทกุ คนรอติดตามเกมนีด้ ว้ ยนะคะ พวกเราทุม่ เทกัน
มาก ๆ ค่ะ ^^”
นางสาวธัญวรัตม์ จุ ลสุคนธ์
“หนูรูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้ช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยให้ชาติอืน่ ได้เห็น ใน
ช่ วงทีน่ �ำเสนอก็สนุกเพราะมีทัง้ การเต้นและการร้องเพลง ฝาก
เกมพวกเราด้วยนะคะ”
นางสาวอภิษฎา วิสุกมล
“หนูรู้สึกตื่นเต้นเเละดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี ้ เเละ
อยากให้สงิ่ ทีเ่ ราท�ำสามารถส่งประโยชน์ให้กับส่วนรวมจริง ๆ”
นางสาวปรมาศ ปานะนนท์
“พลอยภูมใิ จทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของทีมนี ้ และประทับใจทีไ่ ด้ทำ�
โปรเจคดี ๆ ให้ส�ำเร็จค่ะ”
นางสาวสุปวีณ์ สุรสิงห์โตทอง
“หนูดีใจทีไ่ ด้เป็นส่วนหนึง่ ของงานนวัตกรรมนี ้ เเละยินดีทไี่ ด้
ร่วมงานกับทุกคนในทีมค่ะ อยากเชิ ญชวนให้ทุกคนมาร่วม
เปลีย่ นแปลงโลกให้น่าอยู ่ขนึ ้ ไปพร้อมกับเรานะคะ :—)”
นางสาวสุนิตา วาสนา
“เจเล่รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ค่ะ ทีไ่ ด้มโี อกาสมาร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของทีม และได้รว่ มกันกับทีมน�ำพาชื่ อเสียงกลับมาให้แก่อาสา
ยุ วกาชาด สภากาชาดไทยอีกด้วยค่ะ”
นายธีรนัย กองศรี
“ผมได้ท�ำงานร่วมกับพี่ ๆ สนุกมากครับ แล้วก็ดีใจที่
งานของทีมเราได้รางวัลครับ ฝากทุกคนรอติดตามและ
สนับสนุนพวกเราต่อด้วยนะครับ”
นายรชฏ อนรรฆเดช
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นานาสาระ

นานาสาระ : ยุ วกาชาดไทย
โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุ วกาชาด ส�ำนักการลูกเสือ ยุ วกาชาดและกิจการนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงาน และคณะกรรมการคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ
ประจ�ำปี 2563 ตามโครงการเปิ ดโลกทัศน์สร้างเสริมและพัฒนาสมรรถนะยุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวินซ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีผลการคัดเลือก ดังนี ้

1. ประเภทผู้ให้การสนับสนุน
: กลุม่ ผูบ้ ริหาร ไม่มผี ู้ผ่านการคัดเลือก
: กลุม่ ผูป้ ฏิบตั ิ ไม่มผี ู้ผ่านการคัดเลือก
2. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
: กลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา
นางศรีวรรณ สุวรรณปาล
รองผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนสฤษดิเดช
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
: กลุม่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ไม่มผี ู้ผ่านการคัดเลือก
3. ประเภทครู ผู้สอนยุวกาชาด
: กลุม่ ครูผสู้ อนยุวกาชาด ระดับ 1
ไม่มผี ู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
: กลุม่ ครูผสู้ อนยุวกาชาด ระดับ 2
1. นายอานัฐ ปรีสมบัติ
ครูโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุร		
ี
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต 1
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2. นายสิทธิชัย ยาแก้ว
ครูโรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บรู ณะ)
ส�ำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
สังกัดกรุงเทพมหานคร
: กลุม่ ครูผสู้ อนยุวกาชาด ระดับ 3
1. นางสาวอนุธิดา ไชยเม็ง
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
จังหวัดชลบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
2. นางวราภรณ์ อบเชย
ครูโรงเรียนตัง้ พิรุฬห์ธรรม
ส�ำนักงานเขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
สังกัดกรุงเทพมหานคร
: กลุม่ ครูผสู้ อนยุวกาชาด ระดับ 4
1. นางสาวนันทิญา แก้วพวง
ครูโรงเรียนบ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
จังหวัดชลบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
4. ประเภทสมาชิกยุวกาชาด
: กลุม่ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 1
1. เด็กหญิงนภัสวรรณ เจริญวงษ์
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนสฤษดิเดช
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
2. เด็กหญิงพรธีรา แก้วดอก
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนตัง้ พิรุฬห์ธรรม
ส�ำนักงานเขตทวีวฒ
ั นา กรุงเทพมหานคร
สังกัดกรุงเทพมหานคร

ปี ที่ 70 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 410 กันยายน - ธันวาคม 2563

: กลุม่ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 2
1. เด็กหญิงลภัสรดา แก้วบริสุทธิ์
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนสฤษดิเดช
จังหวัดจันทบุรี สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
: กลุม่ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3
1. เด็กหญิงวันวิสา พรหมทา
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนราษี ไศล
จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์ กาญจนสุทธิรักษ์
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษก
วิทยาลัย นครปฐม (พระต�ำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
จังหวัดนครปฐม สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
: กลุม่ สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 4
1. นางสาววรรณพร ชูญาติ
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านบึง
“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุร		ี
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 18

การมอบรางวัล หมู่ยุ ว กาชาดต้น แบบระดับ
ประเทศ ประจ�ำปี 2563 และกิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ าร
จัดกิจกรรมยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม
2563 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
ซึ่ ง มี ห มู่ยุ ว กาชาดที่ ผ่ า นเกณฑ์ก ารคัด เลื อ ก จ�ำ นวน
15 แห่ง ดังนี ้
1. โรงเรียนคลองหนองใหญ่ (ทองค�ำ ปานข�ำอนุสรณ์)
2. โรงเรียนนวมินทราชินทู ิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
3. โรงเรียนชุมชนบ้านป่ าแดง
4. โรงเรียนนครไตรตรึงษ์
5. โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกลู
6. โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
7. โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน
8. โรงเรียนโกวิทธ�ำรงเชียงใหม่
9. โรงเรียนปิ ยะมหาราชาลัย
การฝึ ก อบรมเจ้า หน้า ที่ แ ละผู้บั ง คั บ บั ญ ชา
10. โรงเรียนเพชรละครวิทยา
ยุ ว กาชาด หลัก สู ต รครู ผู้ส อนกิ จ กรรมยุ ว กาชาด มี
11. โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีเจตคติท่ีดีตอ่ การ
12. โรงเรียนพินิจวิทยา
ฝึ กอบรมและศรัทธาต่อกิจการยุวกาชาด มีความรู ้ ความ
13. โรงเรียนวัดคูส่ ร้าง
เข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด และสามารถ
14. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
ปฏิบตั งิ านยุวกาชาดตามบทบาทหน้าที่ท่ีได้รบั มอบหมาย
15. โรงเรียนบ้านชาดฮี (ธรรมทินโนปถัมภ์)
ได้ จ�ำนวน 4 รุน่ ดังนี ้
1. ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 ณ
ที่กล่าวมาคือผลการด�ำเนินกิจกรรมของพี่นอ้ ง
ส�ำนักงานศึกษาธิการภาค 7 อ�ำเภอเมือง จังหวัดยะลา มี ยุ ว กาชาดสถานศึ ก ษา ที่ ร่ ว มด�ำ เนิ น การร่ ว มกั บ เรา
ผูส้ นใจเข้ารับการฝึ กอบรม จ�ำนวน 57 คน
(กลุ่ม ส่ง เสริม และพัฒ นายุว กาชาด ส�ำ นัก การลูก เสื อ
2. ระหว่างวันที่ 19 – 21 กันยายน 2563 ณ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน) หากท่านมีขอ้ ค�ำถามหรือ
โรงเรียนสตรีอา่ งทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง มีผสู้ นใจ สนใจในเรื่องใดเป็ นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามได้
เข้ารับการฝึ กอบรม จ�ำนวน 61 คน
โดยตรง หรือส่งจดหมายสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี 319 อาคาร
3. ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ เสมารักษ์ ชัน้ 2 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร
โรงเรียนเลยพิทยาคม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย มีผสู้ นใจ 10300 หรือโทรศัพท์/โทรสาร 0 2628 6405 หรือ e – mail
เข้ารับการฝึ กอบรม จ�ำนวน 66 คน
redcrossyouth.moe.go.th
4. ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 ณ
ฉบั บ หน้ า เราจะมาอั ป เดตข่ า วคราวความ
โรงเรียนศรีสงั วาลย์ อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ เคลื่อนไหวให้เพื่อน ๆ ได้รบั ทราบข้อมูลกันใหม่นะคะ
สนใจเข้ารับการฝึ กอบรม จ�ำนวน 68 คน
ส�ำหรับฉบับนี ้ กลุม่ ส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ต้องขอ
ขอบคุณผูอ้ ่านทุกท่านและขอจบคอลัมน์นีไ้ ว้เพียงเท่านี ้
สวัสดีคะ่
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เพราะชี วิตต้องเดินต่อไป
Keep Moving
โดย พีม่ ู ฟ

สวัสดีครับน้องๆที่รกั ทุกคน กลับมาเจอพี่มฟู กัน
อีกแล้ว ช่วงนีอ้ ากาศหนาว ฝุ่ น PM 2.5 ก็กลับมาหนาแน่น
COVID-19 ก็ยงั ไม่จากไป ดูแลสุขภาพกันดีหรือเปล่าครับ
พี่มฟู เป็ นห่วงนะครับ สิน้ ปี แล้ว ได้เวลาทิง้ สิ่งเก่า ๆ และ
เตรียมต้อนรับสิง่ ใหม่ในปี 2564 อย่างมีความสุขกันนะครับ
ฉบับนี ้ เรามาส่งท้ายกันด้วย 2 ค�ำถามโดน ๆ ครับเป็ น
ภาวะที่พ่ีมฟู ก็เคยเจอมาแล้วครับ มาเริม่ กันเลยดีกว่าครับ

พีม่ ฟู คะ หนูมเี พือ่ นรักคนหนึง่ เราสนิทกันมาก ปรกติเพือ่ นจะเป็ นคนร่าเริง ตลก
และชอบเที่ยวมากค่ะ แต่ตอนนีเ้ พื่อนขาดการติดต่อไปเลย อยูด่ ี ๆ ก็ไม่อยาก
คุยกับหนูและบอกว่าชอบอยูค่ นเดียวค่ะ เป็ นแบบนีม้ ากว่า 2 ปี แล้วค่ะ หนู
กลัวเพื่อนจะป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้า หนูควรท�ำอย่างไรดีคะ

ต้องยอมรับว่าทุกวันนี ้สังคมเรามีคนป่ วยเป็ นโรคซึมเศร้ากันมากนะครับ ทีพ่ ม่ี ฟู เคยศึกษาอาการส่วนใหญ่
ของเพื่อนกลุ่มนีค้ ือ จากคนที่ชอบพูด ชอบคุย ชอบออกไปไหนมาไหนกับเพื่อน ดูหนัง ฟั งเพลง
ทุกอย่างมันจะค่อย ๆ เปลี่ยนไป แม้วา่ กับบางคนอาจจะเกิดขึน้ อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเปลี่ยนแล้วก็เรียก
ได้วา่ เปลีย่ นจากหน้ามือเป็ นหลังมือโดยสิน้ เชิงครับ อาการเหล่านี ้ คนสนิทอย่านิ่งนอนใจนะครับ เพราะ
พวกเขาอาจก�ำลังต้องการคนเข้าใจ อยูน่ ะครับ พี่มฟู แนะน�ำว่า น้องโทรหาเพื่อนคนนีบ้ อ่ ย ๆ ครับ หรือ
ส่งข้อความให้กำ� ลังใจเพื่อน ใช้เวลาอยูก่ บั เพื่อน พูดคุยกับเพื่อนแบบรับฟั ง ไม่ตดั สิน ไม่ตอ้ งพยายาม
ให้คำ� แนะน�ำเพื่อนว่าควรท�ำอย่างไรนะครับ แค่ให้เพื่อนรูว้ า่ เขามีนอ้ งอยูข่ า้ ง ๆ เสมอก็พอครับ ในกรณี
ถ้าไม่รูว้ า่ จะพูดอย่างไร ก็อาจจะชวนมาท�ำกิจกรรมที่ชอบร่วมกัน จ�ำไว้นะครับ เพื่อนกลุม่ นีจ้ ะมีจิตใจ
บอบบางมาก ต้องระวังค�ำพูดให้มากครับ เช่น ค�ำบางค�ำที่คนทั่วไปอาจฟั งแล้วมีกำ� ลังใจ ให้ความรูส้ กึ
ที่ดี เหมือนเน้นกระตุน้ ให้คดิ บวกว่าต้องท�ำได้สิ ๆ แต่กบั เพื่อนกลุม่ นี ้ กลับจะยิ่งกระตุน้ ให้พวกเขารูส้ กึ
ล้มเหลวมากยิ่งขึน้ ได้ครับ และค�ำอีกหลายค�ำก็สามารถทิ่มแทงจิตใจให้นำ้� ตาตกได้ โดยเฉพาะค�ำพูด
ในทางต�ำหนิ วิพากษ์วจิ ารณ์ หรือจะลองอีกทางเลือกหนึง่ คือ พาเพื่อนไปปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางดู
ก็ดีนะครับ ขอให้เพื่อนของน้องผ่านเหตุการณ์นีไ้ ปได้นะครับ พี่มฟู เอาใจช่วยครับ
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ปี ที่ 70 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 410 กันยายน - ธันวาคม 2563

สวัสดีครับพี่มฟู ช่วงนีเ้ ป็ นช่วงที่รูส้ กึ เบื่อกับการท�ำงานมากๆ
รูส้ กึ หมดไฟ เบื่องานที่ทำ� ไม่มีความกระตือรือร้นเหมือนช่วง
จบใหม่ๆ เลย ทัง้ ๆ ที่เวลาเพิง่ ผ่านไปได้ปีกว่า ๆ เอง งานที่ทำ� ก็
เป็ นงานประจ�ำซ�ำ้ ๆ ทุกวัน ไม่ได้ให้ความรูส้ กึ ท้าทายอีกต่อไป
รูส้ กึ ว่าตัวเองไม่ได้พฒ
ั นาทักษะอะไรเพิ่มขึน้ เลย อะไรที่เรียน
มาในรัว้ มหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ใช้เลย ไฟความสนุกมอดไหม้
จนตอนนี ม้ ันจะดับแล้ว แต่ก็หาค�ำตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่า
ถ้าลาออกแล้วจะไปท�ำอะไร เราควรท�ำอย่างไงต่อไปดี

ภาวะหมดไฟในการท�ำงาน หรือ BURNOUT SYNDROME เป็ นค�ำฮิตที่ถกู พูดถึงบ่อยช่วงนีค้ รับ
เกิดจากภาวะจิตใจทีเ่ ครียด รูส้ กึ สูญเสียพลังงาน จนบางครัง้ รูส้ กึ เหนือ่ ยล้าทางอารมณ์ เบือ่ หน่าย
ไม่อยากหยิบจับท�ำอะไร หมดแรงจูงใจ ขาดความสุขและสนุกในเนื อ้ งาน ประสิทธิ ภาพ
การท�ำงานต�ำ่ ลง พีม่ ฟู แนะน�ำนะครับว่า ก่อนอืน่ เลย อยากให้ลองปรับเปลีย่ นการนอนหลับพักผ่อน
ให้เป็ นเวลาครับ อย่าเสียเวลาไปกับความกังวลในเรื่องงานมากเกินไป เลือกรับประทาน
อาหารมีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ลองลดความเครียดด้วยการท�ำกิจกรรมที่ชอบ หรือพัฒนาทักษะ
ในด้านที่ถนัด เช่น ฟั งเพลง ดูหนัง ออกก�ำลังกาย ถ้าไม่ไหวจริง ๆ ลองลาพักร้อนเป็ นระยะเวลา
สัน้ ๆ ก็ดนี ะครับ เป็ นการเติมไฟให้ตวั เองด้วยครับ จากนัน้ ลองปรึกษาเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า
เปิ ดใจกับคนรอบข้าง ยอมรับความแตกต่างของคน หลีกเลี่ยงคนที่มีความคิดในแง่ลบ ที่สำ� คัญ
คือ ภาวะหมดไฟหายได้นะครับ เพราะฉะนัน้ อย่าปล่อยให้อยูใ่ นตัวเรานานเกินไปเป็ นอันขาด
ครับ เพราะจะท�ำให้เราเสียเวลาอยูก่ บั สิ่งไม่จำ� เป็ น ลองดูนะครับ ถ้าสุดท้ายแล้ว ไฟในตัวยัง
ไม่ตดิ สักที พี่มฟู แนะน�ำทางออกคือ เดินจาก Comfort zone ไปลองท�ำอะไรใหม่ ๆ ที่ทา้ ทาย
มากขึน้ เลยครับ จะได้เพิ่มศักยภาพในตัวเราด้วยครับผม
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สวัสดีคะ่ หลังจากได้รบั สาระความรูแ้ ละความสนุก

ปราบ COVID-19...
วินัยที่ต้องมี

จาก Youth Excellence ไปแล้ว พบกับค�ำถาม
ชิ งรางวัล ฉบับที่ 410 กันนะคะ โดยเรามีร่มจาก
ส� ำนั ก งานยุ วกาชาดให้เป็ นรางวั ลส�ำหรั บ ผู ้ ร่ว ม
เล่นเกมกับเราค่ะ
1. โครงการนวัตกรรมที่น้อง ๆ อาสายุ วกาชาดได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในการประชุม Climate: Red Summit มีช่ื อว่าอะไร?
2. ใครคือมือปราบไวรัสเมืองไทย?
3. วัดแจ้งมีช่ื อเรียกอย่างเป็นทางการว่าอย่างไร สร้างในสมัยใด?
4. วันที่ 3 กันยายน 2563 ส�ำนักงานยุ วกาชาด สภากาชาดไทย
รวมพลังอาสายุ วกาชาดท�ำกิจกรรมอะไรที่จังหวัดตราด?
5. อาหารคีโตและการรับประทานแบบ intermittent fasting คืออะไร?
6. ท่านชื่ นชอบคอลัมน์ใดของ Youth Excellence
ฉบับนี้มากที่สุด เพราะเหตุใด?
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศของ Youth Excellence
ในฉบับต่อไป เช่ น คอลัมน์ท่ีท่านอยากให้ทีม Youth Excellence
เพิ่มเติมหรือลดทอน เป็นต้น

เชิ ญชวนตอบค�ำถามชิ งรางวัล จ�ำนวน 5 รางวัล ได้ทาง QR code นี ้
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่ อผู ้โชคดีในฉบับหน้า
ส�ำหรับผู ้ทตี่ อบค�ำถามถูกทุกข้อเท่านัน้
รายชื่ อผู ้โชคดีจากฉบับที่ 409
1. นางทรงศรี วิริยะวงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์ เพียรไธสง
3. นางบัวใบ สมแสง
4. นางสาวรัตต์มณี นิ่มทอง
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สมัครสมาชิ ก Youth Excellence
วารสารยุ วกาชาด
ปี ละ 200 บาท จ�ำนวน 4 ฉบับ
สแกน QR code ที่น่ี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
เดือนสุดท้ายของปี ชวดก�ำลังจะจากไป
แต่ COVID-19 ในประเทศไทยก�ำลังจะกลับมา...
ใช่ แล้วค่ะ!! ถ้าพวกเราทุกคนไม่รว่ มมือกัน ปล่อย
ให้การ์ดตก เขาจะกลับมาแน่นอนค่ะ และกลับมา
ครั้ ง นี้ อ าจจะรุ นแรงกว่ า เดิ ม เหมื อ นที่ ห ลาย
ประเทศประสบมาแล้วก็ได้นะคะ ด้วยความห่วงใย
ทีม Youth Excellence จึงไม่รอช้าที่จะขอล็อกตัว
มือปราบไวรัสเมืองไทย ศ. นพ.ยง ภูว่ รวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินกิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาอัปเดตข้อมูลและให้คำ� แนะน�ำแนวทางการปฏิบตั ติ วั หากต้องรับมือกับ COVID-19
ระลอกใหม่ รวมถึงการใช้ชีวติ แบบนิวนอร์มลั (New Normal) อย่างมีความสุขในปี ใหม่ 2564 กันด้วยค่ะ

ก่อนอืน่ เลย ทีม Youth Excellence ขอขอบพระคุณ
คุณหมอยง ทีเ่ มตตาและเคลียร์ทุกคิวให้พวกเราได้
สัมภาษณ์ดว่ นนะคะ กับสถานการณ์แพร่ระบาดของ
COVID-19 ทีเ่ กิดขึน้ คุณหมอประเมินว่าเชือ้ ไวรัสนีจ้ ะ
สร้างความรุ นแรงให้เราได้ขนาดไหนคะ โดยเฉพาะ
เมือ่ เทียบกับโรคระบาดจากเชือ้ ไวรัสอืน่ ๆ ทีเ่ คยพบค่ะ
ทุกครัง้ ทีม่ โี รคอุบตั ใิ หม่และองค์ความรูย้ งั มีไม่มาก
ทุกคนจะเกิดความกลัว COVID-19 ก็เหมือนกัน เกิดจาก
เชือ้ ไวรัสสายพันธุใ์ หม่ทไ่ี ม่เคยพบมาก่อน ถามว่าหนักหนา
แค่ไหน ถ้าเทียบตัง้ แต่ทำ� งานมาหรือย้อนไปร้อยปี ก็พดู ได้
ว่า COVID-19 เป็ นโรคที่มาท้าทายในรอบศตวรรษนี ้ ถ้า
ได้ศกึ ษาจะพบว่าโรคระบาดรุ นแรงจากไวรัสมีมาในอดีต
นับเป็ นร้อย ๆ ปี เช่น การระบาดของโรคฝี ดาษตัง้ แต่ยคุ
โรมัน จนกระทั่งมีวคั ซีนในการป้องกันและท�ำให้โรคฝี ดาษ
หมดไปในที่สดุ ในปี พศ. 2461 ก็มีการระบาดของไข้หวัด
ใหญ่สเปน ซึง่ ตรงกับสมัยของรัชกาลที่ 6 ในประเทศไทย
ในการระบาดครัง้ นั้น เกิ ด ขึน้ ในประเทศไทย ขณะที่ มี
ประชากรเพียงประมาณ 8 ล้านคน และมีผปู้ ่ วยเกิดขึน้
มากกว่า 2 ล้านคน เสียชีวติ ประมาณ 8 หมื่นคน หรือราว 1

เปอร์เซ็นต์ของประชากร นับว่าเป็ นโรคที่รุนแรงโรคหนึง่ ใน
ประวัตศิ าสตร์ เทียบกับ COVID-19 ในปัจจุบนั ถ้าเราปล่อย
ให้มีการระบาดแบบไข้หวัดใหญ่สเปน และมีผูเ้ สียชีวิต
เพียง 1% ของประชากรไทย ก็จะมีคนเสียชีวติ ถึงประมาณ
7 แสนคน ต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปี โรคจะสงบ ความ
ร้ายแรงของ COVID-19 อยูท่ ่ีเชือ้ สามารถแพร่ในช่วงเวลา
รวดเร็วและง่ายมาก ตัง้ แต่ก่อนมีอาการหรือไม่มีอาการก็
แพร่เชือ้ ได้ ฉะนัน้ ความท้าทายคือจะควบคุมโรคอย่างไร
ซึง่ มีทางเดียวคือมาตรการในการลดการแพร่กระจายของ
โรคจะต้องเข้มงวดและเคร่งครัด เพื่อควบคุมการระบาด
ให้นอ้ ยที่สดุ และช้าที่สดุ ให้อยูใ่ นระดับที่ระบบสาธารณสุข
ของไทยรองรับได้ เพราะต่อให้หมอเก่งแค่ไหน ถ้าผูป้ ่ วยล้น
โรงพยาบาล อัตราการเสียชีวิตก็สงู แน่นอน
ในช่วง 10-20 ปี ที่ผ่านมา ประเทศเราต้องต่อสู้กับ
โรคระบาดรุ นแรงจากไวรัสหลายครั้ง เช่น SARS,
H5N1 เป็ นต้น กระทรวงสาธารณสุขของเราต้องรับมือ
เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ และเราจะใช้ชวี ติ
อย่างไรเพือ่ ให้อยูก่ บั โรคระบาดต่าง ๆ ได้อย่างมีความสุข
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หากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคเหมือนไฟไหม้บ้าน
สิ่งแรกที่ทุกคนต้ องท�ำ ไม่ ใช่ การหาว่ าใครเป็ น
ต้ นเพลิง แต่ต้องร่วมมือกันเร่งดับไฟ

ในช่วง 20 ปี ทผ่ี า่ นมา ประเทศไทยเจอสถานการณ์การระบาดของโรคร้ายแรงหลายครัง้ เช่น โรค SARS ในปี 2002
เราก็สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดในประเทศไทยได้ ในปี 2003 ถึง 2004 มีการระบาดของไข้หวัดนก H5N1
ประเทศไทยก็สามารถผ่านพ้นวิกฤตได้ แต่ครัง้ นัน้ ก็มีการท�ำลายสัตว์ปีกและมีสตั ว์ปีกที่เสียชีวิตเองเป็ นจ�ำนวนมาก
ในปี 2009 ก็มกี ารระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 แต่เนื่องจากโรคดังกล่าวไม่รุนแรงมาก การระบาดใช้เวลา
2 ปี โรคก็สงบลงและเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ดงั กล่าว ก็เปลี่ยนเป็ นไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล หลังจากนัน้ ในปี 2012 มีการระบาด
อย่างมากของโรค มือ เท้า ปาก ในประเทศไทย ที่เกิดจากสายพันธุ์ CA6 ประเทศไทยก็ผา่ นมาได้โดยตลอด ด้วยมาตรการ
ของกระทรวงสาธารณสุข และความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทุกท่านด้วยดีเสมอมา การต่อสูก้ บั
โรคระบาดในวงกว้างที่รุนแรงจากไวรัส จ�ำเป็ นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายและทุกคน จึงจะประสบความส�ำเร็จ
สิ่งที่สำ� คัญอีกอย่างหนึง่ คือ ทุกคนจะต้องมีระเบียบวินยั และข้อมูลทางการระบาดจะต้องโปร่งใส ตามความเป็ นจริง
การท�ำ สงครามของประชากรโลกกับ โรคระบาด ทุก ประเทศต้อ งร่ว มแรงร่ว มใจกัน เพื่ อ ความอยู่ร อด
ไม่ แ บ่ง ฝั ก แบ่ง ฝ่ าย สิ่ ง ส�ำ คัญ ในการต่อ สูก้ ับ COVID-19 ของประเทศไทย คื อ มาตรการป้อ งกัน ต้อ งเข้ม แข็ ง
คนไทยทุกคนต้องอดทนและช่วยเหลือกัน หมอโนกุจิกล่าวว่า “ความอดทนแม้เป็ นยาขม แต่ผลของมันคือขนมหวาน”
ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ขอให้อดทนกับความยากล�ำบาก อดทนปรับตัว อดทนต่อความฟุ่ มเฟื อย ใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คนที่มีมากก็แบ่งปั นช่วยเหลือคนที่ไม่มี ช่วยประคับประคองกันไปจนกว่าจะมียารักษาที่ดี
หรือมีวคั ซีนป้องกันเพื่อหยุดยัง้ โรค ซึง่ น่าจะใช้เวลาเป็ นปี เราก็จะอยูก่ นั อย่างมีความสุข
มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากผู้ทล่ี ักลอบเดินทางข้ามประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ท�ำให้มผี ู้ตดิ เชือ้
ในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ เราจะแก้ไขสถานการณ์นีอ้ ย่างไรคะ?
อย่างที่บอก การป้องกันไม่ให้มโี รคระบาดในประเทศไทย จ�ำเป็ นต้องอาศัยทุกภาคส่วน รวมทัง้ ประชาชนคนไทย
ทุกคน ต้องให้ความร่วมมือ จึงจะสามารถป้องกันการระบาดในประเทศได้ ทางภาครัฐเองก็จะต้องมีมาตรการในการ
ควบคุม ไม่ให้มีผเู้ ดินทางเข้าประเทศผ่านทางช่องทางธรรมชาติ และไม่ได้ถกู กักกันป้องกันโรคตามมาตรฐานที่ได้วางไว้
ประชากรไทยทุกคน สามารถกลับสูแ่ ผ่นดินเกิดได้ แต่จะต้องเข้ามาตามวิถที างทีป่ กติ และต้องอยูใ่ นสถานกักกันอย่างน้อย
14 วัน มีการตรวจโรคตามมาตรฐานที่ได้วางไว้ ผูท้ ่ีลกั ลอบเข้ามาและมีการตรวจพบเชือ้ ก็ได้มีการติดตาม หาผูส้ มั ผัส
โรคให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะควบคุมการระบาดของโรค
ในส่วนของประชากรไทยทัง้ ประเทศทุกคน จะต้องตัง้ มั่นในการป้องกันโรค ป้องกันเขา ป้องกันเรา ด้วยการใส่
หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้านทุกครัง้ หมั่นท�ำความสะอาดล้างมือ ใช้ alcohol gel ในกรณีท่ีไม่สะดวกในการล้างมือ
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ปี ที่ 70 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 410 กันยายน - ธันวาคม 2563

ไม่จบั ต้องใบหน้า ถ้าคิดว่ามือนัน้ ยังไม่สะอาด พยายาม
หลีกเลี่ยง หรือก�ำหนดระยะห่างในการเข้าสูแ่ หล่งที่มีคน
อยู่เป็ นจ�ำนวนมาก อย่างเคร่งครัด ทุกคนต้องมีระเบียบ
วินยั และความรับผิดชอบ รวมทัง้ ความซื่อสัตย์ ในการ
บอกความจริง ไปสถานที่ใดก็อย่าลืมฝากรอยเท้าด้วย
การสแกน ไทยชนะก่อน และหลังออกจากสถานที่นนั้ เช่น
การไปห้างสรรพสินค้า ในภาวะที่เกิดโรคภายในประเทศ
สถานที่ จ ะแพร่ก ระจายโรคได้ง่ า ย ๆ จากบทเรีย นใน
การระบาดระลอกแรก รวมทัง้ ในประเทศเกาหลี และญี่ปนุ่
ได้แก่ สถานเริงรมย์ตา่ ง ๆ ผับ และบาร์สนามมวย ถ้าหลีกเลีย่ ง
ได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยง รวมทัง้ สถานที่อบั ปกปิ ด อากาศ
ถ่ายเทไม่สะดวก ถ้าเป็ นไปได้ควรเปิ ดประตูหน้าต่างให้มี
อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชือ้ โรคทาง
เดินหายใจต่าง ๆ ได้ ถ้าทุกคนช่วยกัน เราจะลดการระบาด
ของโรคลงได้อย่างแน่นอน
แล้ ว ในส่ ว นของสถานการณ์ COVID-19 ทั่ ว โลก
ในปี หน้า จากมุมมองของคุณหมอ คาดว่าสถานการณ์
น่าจะมีแนวโน้มในทิศทางไหน อย่างไรคะ?
ในปั จ จุบัน จะเห็น ได้ว่า ในแต่ล ะวัน มี ผูป้ ่ วย
ติดเชื อ้ 5-6 แสนคนและขณะนี ม้ ี ผูป้ ่ วยติดเชื อ้ ที่ มีการ
รายงานร่วม 70 ล้านคนแล้ว (กลางเดือนธันวาคม) การ
ระบาดจะเริ่มจากเมืองใหญ่ ๆ แล้วจึงเข้าสู่ชนบท และ
เริ่มจากประเทศที่พฒ
ั นาแล้วไปสู่ประเทศที่กำ� ลังพัฒนา
หรือประเทศที่ยากจน ดังจะเห็นได้ว่าช่วงที่ผ่านมา จึง
มีการระบาดอย่างมากในยุโรปและอเมริกา มากกว่าใน
แอฟริกา และเมื่อโรคนีเ้ ข้าสูอ่ นิ เดีย และแอฟริกาก็จะมีการ
ระบาดอย่างมาก เพราะมาตรการในการป้องกันและระบบ
สาธารณสุข เป็ นปัจจัยส�ำคัญในการควบคุมป้องกันโรค ใน
ปี หน้าการระบาดของโรคในช่วงครึง่ ปี แรกก็ยงั คงรุนแรงอยู่
เพราะปริมาณวัคซีนที่สามารถผลิตได้ มีจำ� นวนจ�ำกัดอยู่
มาก และไม่เพียงพอที่จะกระจายไปทั่วโลก ที่จะท�ำให้ยตุ ิ
การระบาดของโรคได้
ขอความรู้เกีย่ วกับข่าววัคซีน COVID-19 นะคะ เพิง่ มี
ข่าวว่าหลายประเทศเริม่ มีการทดลองฉีดวัคซีนให้แก่
ผู้ป่วย นั่นหมายความว่าพวกเราชาวไทยน่าจะได้ใช้
วัคซีนเร็ว ๆ นีเ้ ช่นกัน หรืออีกนัยหนึ่งคือ พวกเราจะ
ไม่ตอ้ งกลัว COVID-19 อีกต่อไป และจะสามารถใช้
ชีวติ ได้อย่างปกติเหมือนเดิมภายในปี หน้าใช่ไหมคะ?

นับ ถึ ง ปั จ จุบัน ต้น เดื อ นธั น วาคม พ.ศ 2563
วัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่อยูใ่ นการศึกษาในมนุษย์
ระยะที่ 3 แล้วอย่างน้อย 13 ชนิด และมีการประกาศผล
เบือ้ งต้นแล้วถึง 4 ชนิด นอกจากนีย้ งั มีการอนุญาตให้ใช้
ในภาวะฉุกเฉิน เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา
อังกฤษ รัสเซีย และจีน ส�ำหรับประเทศไทยการจะน�ำ
วัคซีนมาใช้ในประเทศจะต้องรอไปถึงกลางปี หน้า โดย
ทั่วไปแล้วโรคระบาดจะยุติลงได้ ประชากรส่วนใหญ่จะ
ต้องมีภมู ิตา้ นทานเกิดภูมิคมุ้ กันกลุม่ หรือที่เรียกว่า herd
immunity ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั อํานาจการกระจายโรค หรือแพร่
ระบาดของแต่ละโรค ส�ำหรับโรค COVID-19 มีอาํ นาจ
การกระจายโรคจากผูป้ ่ วย 1 คนโดยเฉลี่ยแล้วกระจายไป
สูผ่ อู้ ่ืนที่ทำ� ให้เกิดโรคได้เฉลี่ยประมาณ 2-3 คน ดังนัน้ เมื่อ
คิดค�ำนวณภูมิคมุ้ กันกลุม่ ส�ำหรับโรค COVID-19 แล้วจะ
อยูท่ ่ีประมาณ 60% ของประชากร ดังนัน้ การจะให้โรคนี ้
สงบลงได้ จ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้วคั ซีนกับคนหมูม่ าก
หรือปล่อยให้มีการติดเชือ้ ไปแล้วเกิดภูมิตา้ นทานอย่าง
น้อยร้อยละ 60 ก็ประมาณประชากร 40 ล้านคน ดังนัน้
เมื่อมีวคั ซีนเข้าสู่ประเทศไทย ในปี แรกจึงเป็ นไปไม่ได้ท่ี
ประชากรไทย จะได้รบั วัคซีนมากถึงขนาดนัน้ การจะให้
โลกนีส้ งบภายในปี หน้า ก็คงยังเป็ นไปได้ยาก เราคงจะต้อง
ใช้ชีวิตอยู่ในแบบนิวนอร์มลั ต่อไปอีกระยะหนึง่ อย่างน้อย
เมือ่ มีวคั ซีนแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ก่อนจากกัน คุณหมอยง ได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
เชือ้ ไวรัสไว้ว่า ส่วนมากเชือ้ ไวรัส จะชอบอากาศเย็น
มากกว่ า อากาศที่ ร้ อ น ดั ง นั้ น เราจะเห็ น ได้ ชั ด ว่ า
ไม่ ว่าจะเป็ นไข้ หวั ดใหญ่ หรื อโรคทางเดินหายใจ
จะระบาดอย่างมาก ในประเทศเขตหนาวโดยเฉพาะ
ช่ วงฤดูหนาว แต่ส�ำหรั บประเทศไทยโรคทางเดิน
หายใจส่ ว นใหญ่ จะพบมากในช่ ว งฤดู ฝ นที่
มี อ ากาศชื้น ทั้ ง นี้ เ พราะประเทศไทยมี ฤ ดู ห นาว
ทีไ่ ม่ชดั เจน ไม่เหมือนอย่างประเทศทีอ่ ยูใ่ นเขตหนาว
อุณหภูมิและความชืน้ น่าจะมีผลกับการระบาดของ
โรคได้ เพราะเชื้อ จะยั ง คงอยู่ ไ ด้ น านในอุ ณ หภู มิ
ทีเ่ ย็นหรือมีความชืน้ เมือ่ รู้เช่นนีแ้ ล้ว ก็อย่าลืมรักษา
สุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะ
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