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บรรณาธิการ
บรรณาธิการท่ีปรกึษา

บรรณาธิการบรหิาร

บรรณาธิการ

ผูช้ว่ยบรรณาธิการ

ผูช้ว่ยบรรณาธิการอาสาพาสอน

ผูช้ว่ยบรรณาธิการอาสาท�าดี

ผูช้ว่ยบรรณาธิการอาสาอินเตอร์

ฝ่ายการผลติ

พิสจูนอ์กัษร

ถ่ายภาพและประชาสมัพนัธ์

ศลิปกรรม

นายแพทยพิ์นิจ  กลุละวณิชย์

นางสนุนัทา  ศรอนสุนิ

นางสาวธารกิา  วงศส์นิศริกิลุ

นายสมจิตต ์ ไหมดี

นางวธสูริ ิ สวสัดิจ์ุน้

นายคมกฤช  วิจิตรวิรยิะกลุ

นางสาวตรนีชุ  สนัตกิลุ

นายธงชยั  วาณิชยเ์สรมิกลุ

นางสาวปิยะภทัร  มานะศรสีรุยินั

นางมานิดา  ฤกษนิ์ธี

นางมานิดา  ฤกษนิ์ธี

นายสวุรรณ  ไชยานนท์

นางสาวมยรุฉตัร  อินทนา

นายมติพร  ลีต้ระกลู

นายมติพร  ลีต้ระกลู

เจา้ของ ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย

ท่ีอยู ่1871 อาคารเฉลมิ บรูณะนนท ์ถนนองัรดีนูงัต ์เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330

โทรศพัท ์0 2252 5002-3 กด 1, โทรสาร 0 2252 5004, เว็บไซต ์http://thaircy.redcross.or.th

พิมพโ์ดย บรษัิท เนเบอร ์มีเดีย จ�ากดั

ท่ีอยู ่1 ซอยพฒันาการ 69 แยก 2 ถนนพฒันาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทรศพัท ์0 2321 3911, 09 0549 6444 โทรสาร 0 2322 6706 e-mail: info@neighbourmedia.com

เรื่องจากปก
พรปีใหม่พระราชทาน

ในวาระปีใหม่นี ้ ขอน�าพรปีใหม่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายิกาผูอ้ �านวยการ

สภากาชาดไทย มาฝากกนัครบั

“ปีทีแ่ลว้โรครา้ยหมายชวีติ

คนยงัอยูจ่นยากล�าบากกาย

ปีฉลูววัใจดเีขา้มาหา

สขุภาพของเดก็เตบิโตดี

มคีนตดิทัว่โลกอยูม่ากหลาย

ทีท่กุขค์ลายเพราะความรกัสามคัคี

มนีมมาใหด้ืม่เป็นสขุี

ผูใ้หญ่ทีด่ืม่นมกแ็ขง็แรง”

 สวสัดีวนัปีใหม่พา ตลอดมามีแต่สขุใจ ตลอด

ไปนบัแต่บรรทดันี ้ ใหส้ิน้ทุกขส์ขุเกษมเปรมปรีดิ์ สวสัดี

ปีใหม ่2564 เอย... ขอเปลี่ยนบรรยากาศทกัทายกนัดว้ย

กลอนเปลา่บา้งนะคะ รูส้กึคุน้ ๆ ใชไ่หมคะ (เป็นการลอก

การบา้นแบบเนียนๆ คะ่... แฮ ่) เขา้สูห่นา้หนาวแลว้ อากาศ

เปลี่ยนแปลง อย่าลืมรกัษาสขุภาพกนันะคะ แมว้่าช่วง

หลายเดือน ก่อนสิน้ปี 2563 ท่ีผา่นมา พวกเราคนไทยจะ

โชคดีและสขุใจไดม้ากในระดบัหนึง่กบัการท่ีไมต่อ้งเผชิญ

กบัสถานการณ ์COVID-19 ท่ีหนกัหนาสาหสั เม่ือเทียบกบั

อีกหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แตก่ารรกัษาวินยัเพ่ือปกปอ้ง

ตนเองและครอบครวั ก็ยงัคงเป็นสิง่จ �าเป็นอยา่งมาก ควบคู่

ไปกบัการใชชี้วิตอย่างมีความสขุตามสมควรนะคะ ทีม 

Youth Excellence ขอส่งความรกัและห่วงใยถึงนอ้ง ๆ 

เยาวชนและคณุผูอ้า่นทกุคนคะ่ #การด์อยา่ตกคะ่#

 และเพ่ือเป็นของขวัญส่งทา้ยปี 2563 ใหก้ับ

ทกุคน พวกเราทีม Youth Excellence จงึขอสง่ความพิเศษ

ผา่น Youth Excellence ฉบบันี ้ดว้ยเนือ้หาและกิจกรรม

ดี ๆ ท่ีอดัแน่นมาตลอด 4 เดือน ตัง้แต่เดือนกันยายน

ถงึเดือนธนัวาคม 2563 รวมเขา้ไวใ้นฉบบัเดียวเลยคะ่ เริม่

จากการชวนเมา้ทก์บัคณุหมอยง มือปราบไวรสัเมืองไทย 

ซึ่งท่านไดส้ละเวลามาแนะน�าวิธีการปฏิบตัิตวัเพ่ือรบัมือ

กบัสถานการณ ์COVID-19 ระลอกสองท่ีดทูา่จะรุนแรงย่ิง

กวา่รอบแรกนะคะ มีอาสาดแูลท่ีมาบอกวิธีการลดน�า้หนกั

อย่างไรใหป้ลอดภยัและดีต่อสขุภาพ โดยเฉพาะในช่วง

เทศกาลสงัสรรคท่ี์ท�าใหต้อ้งกินและกินทกุวนัไมมี่หยดุคะ่ 

นอกจากนี ้ ยงัมีอาสา Inter ท่ีไดน้อ้ง ๆ อาสายวุกาชาด

มาเล่าถึงประสบการณท่ี์กว่าจะควา้รางวลัชนะเลิศการ 

pitching ไอเดียนวัตกรรมระดับอินเตอรก์ับโครงการ 

Waste ไม(่mai) Waste มาไดจ้นส�าเรจ็ และท่ีพลาดไมไ่ด้

ก็คือ อาสาพากิน อาสาเลา่เรือ่ง อาสาอินเทรนด ์โดยเหลา่

บรรดานอ้ง ๆ  อาสายวุกาชาดเชน่เคยคะ่ ส �าหรบัออ้มอกอุน่

กับหวัไหล่กวา้งของพ่ีมฟูก็ไม่ไดห้นีไปไหนนะคะ ยงัคง

เปิดรบัปัญหาของนอ้ง ๆ เยาวชนและคณุผูอ้า่นทกุคนคะ่

และถา้คณุผูอ้า่นทา่นใด อยากไดข้องรางวลัจากทีม Youth 

Excellence ก็อย่าลืมตอบค�าถามชิงรางวัลกันเขา้มา

นะคะ อาสาสายเปยอ์ยากแจกจริง ๆ ค่ะ และถา้ใครมี

เรือ่งราวดี ๆ  ท่ีอยากแบง่ปันหรอือยากเหน็ผลงานตวัเองใน

Youth Excellence ในปีหนา้ ก็สามารถสง่ภาพกิจกรรม 

หรือเขียนเล่าเรื่องราวส่งเขา้มาไดค้่ะ พวกเรารอคณุอยู่

ทกุชอ่งทาง ตลอด 24 ชั่วโมงเชน่เคยนะคะ

บรรณาธิการ

อาสา
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นางสาวธาริกา วงศ์สินศิริกุล รองผู้อ �านวยการ
ส�านักงานยุวกาชาด ร่วมประชุม Virtual Meeting 
ระดมความคดิกบัผูแ้ทน RCRC Climate Centre (UK)
ผูแ้ทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดง
ระหวา่งประเทศ (IFRC) และผูแ้ทนส�านกังานบรรเทาทกุข์
และประชานามยัพิทกัษ ์เรือ่ง Programme on Climate
Change and Health โดยมีพลโท นายแพทยอ์�านาจ บาลี
ผูอ้ �านวยการส�านักงานบรรเทาทุกขแ์ละประชานามัย
พิทกัษ ์เป็นประธาน

กิจกรรมส�านักงานยุวกาชาด

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย มอบเกียรตบิตัร
เพ่ือประกาศเกียรตคิณุและแสดงความยินดีในโอกาสท่ีอาสา-
ยวุกาชาด สงักดัส�านกังานยวุกาชาดและสงักดัเหล่ากาชาด
จังหวดัสมทุรปราการ ชนะเลิศการแข่งขนัไอเดียนวตักรรม
ส�าหรบัประเภทเยาวชน ในการประชมุ Climate: Red Summit
ซึ่งจัดโดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดง
ระหวา่งประเทศ (IFRC) ระหวา่งวนัท่ี 9 - 10 กนัยายน 2563

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอ้ �านวยการส�านกังานยวุกาชาด ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ท่ีส �านกังานยวุกาชาด รว่มแสดงความ
ยินดีกบัอาสายวุกาชาด สงักดัชมรมอาสายวุกาชาด ส�านกังานยวุกาชาด ท่ีไดร้บัรางวลั “อาสาสมัครดเีดน่แหง่ชาต ิ
ประจ�าปี 2563 ” เน่ืองในโอกาสวนัสงัคมสงเคราะหแ์หง่ชาติ และวนัอาสาสมคัรไทย ประจ�าปี 2563

นางสาวธาริกา วงศส์ินศิริกุล รองผูอ้ �านวยการส�านกังาน

ยวุกาชาด พรอ้มนางสาวเมธิณี จงศร ีรว่มเป็นวิทยากรในการ

ประชมุ Virtual Asia Pacific Red Cross/Red Crescent 

Youth Café เพ่ือทดลองใชเ้ครื่องมือ Youth As Agent of 

Behavior Change ในการสอนแบบ online เรือ่งการไมตี่ตรา 

โดยมีอาสายวุกาชาดเขา้รว่มกิจกรรมการทดลองนีด้ว้ย

นางสุนันทา ศรอนุสนิ ผูอ้ �านวยการส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย 
พรอ้มคณะเขา้พบ นางวราภรณ ์เจริญศริิโชต ินายกเหลา่กาชาดจงัหวดั
นครปฐม และนางจุฬาภร ศริิเวช นายกเหลา่กาชาดจงัหวดัชยันาท เพ่ือ
หารอืการจดัโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสรมิสรา้งเยาวชน
จิตอาสาใหเ้ป็นท่ีพึง่ของประชาชนอยา่งยั่งยืน โดยเนน้การมีสว่นรว่มของ
หนว่ยงานภาคีทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และทอ้งถ่ิน เพ่ือมุง่สรรหาเยาวชน
จากภาคสว่นตา่ง ๆ ในจงัหวดั และพฒันาใหเ้ป็นเยาวชนผูมี้ความรอบรู ้
ตามนโยบายการพฒันาประเทศ เป็นเยาวชนผูมี้จิตอาสาพรอ้มเป็นท่ี
พึง่พาและเป็นก�าลงัส �าคญัของประเทศอยา่งยั่งยืนตอ่ไป ณ ส�านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
ชัยนาท ตามล�าดบั

ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย คดัเลือกนกัแสดง
จิตอาสาเพ่ือจารกึประวตัิศาสตร ์ 100 ปี ยวุกาชาดไทย
โดยร่วมเป็นหนึ่ งในละครหน้าประวัติศาสตร์แห่ง
ศตวรรษ ผ่านฝีมือผู้ก �ากับการแสดงระดับประเทศ 
คุณวินัย ปฐมบูรณ ์ ณ หอ้งประชมุศิริ สิริโยธิน ชัน้ 4
อาคารเฉลมิ บรูณะนนท ์สภากาชาดไทย

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผูอ้ �านวยการส�านกังานยวุกาชาด และคณะรบัมอบ
น�า้ยาเอนกประสงค ์จากผูแ้ทนบรษัิท บรษัิท โฟลวเ์ซพ็ จ�ากดั และ สิง่ของบรจิาค
จากบรษัิทโอสถสภา จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทในเครอื เพ่ือน�าไปชว่ยเหลือ
ผูไ้ดร้บัผลกระทบจากอทุกภยัรุนแรง ในพืน้ท่ีภาคใต ้โดยไดร้บัการสนบัสนนุจาก
บรษัิทธนานนัทนข์นสง่  น�าสง่ของบรจิาคทัง้หมด ไปยงัชมรมอาสายวุกาชาด 
กศน.อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพ่ือแจกจ่ายส่งต่อความช่วยเหลือใหแ้ก่
ประชาชนผูป้ระสบภยัน�า้ทว่มในจงัหวดันครศรธีรรมราช  ตอ่ไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2563
วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 / วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2563 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

วันที่ 14  ธันวาคม  2563 

วันที่ 21 ตุลาคม 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563
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2. ปรับปรุงพฒันาพืน้ทีส่าธารณประโยชนข์องชุมชน 

 2.1 ปลูกผักสวนครัว พชืร้ัวกนิได้

 2.2 ทาสีเคร่ืองออกก�าลังกาย    

 2.3 ท�าความสะอาด และจดัระเบยีบพืน้ทีล่านกจิกรรม

 2.4 จดับอรด์ แนะน�าวธีิออกก�าลังกายส�าหรับผู้สูงอายุ 

3. ฟ้ืนฟูและเสริมสร้างก�าลังใจใหกั้บประชาชน

 3.1 ใหค้วามรู้ (การล้างมอื, การรับมอืกับโรคระบาด)

 3.2 ใหค้วามรู้ปฐมพยาบาล เร่ือง Choking 

สือ่ใหเ้หน็ถงึการใสใ่จรายละเอียดทกุขัน้ตอน ท�าใหผู้ร้บัเกิดความประทบัใจ อยา่งท่ีเขาวา่ฟา้หลงัฝนจะดสูดใส รูส้กึอบอุน่ 

เกดิสิ่งด ีๆ เข้ามาในชวีติ และตอ้งขอขอบคณุผูใ้หท่ี้ไมทิ่ง้กนัในยามท่ีเกิดปัญหา หรอืวิกฤตนัน้ 

 

 และเดือนนีเ้ป็นเดือนสดุทา้ยของปี 2563 ทา่นผูอ้า่นทกุทา่นคะ...สิง่ไหน ท่ีคดิ ท่ีกระท�า ในปีนีท้ัง้สมหวงั หรอืไมไ่ด้

ดั่งใจหมาย ถือวา่เป็นประสบการณชี์วิตท่ีในต�าราเรยีนไมมี่ ท�าใหเ้ปลี่ยนแปลงทัง้ดา้นมมุมอง ความคดิ เสรมิใหเ้กิดแรง

ผลกัดนัพลงัคดิบวกใหเ้กิดกบัตนเองมาก ๆ  และพรอ้มท่ีจะแบง่ปัน เผ่ือแผส่ิง่ดี ๆ  ใหแ้ก่คนรอบขา้ง ในขณะเดียวกนัพรอ้มรบั

สิ่งใหม ่ๆ  ตอ้นรบัสูปี่ใหม ่2564 ปีฉล ูผู้เขยีนเชื่อแน่ว่า เป็นปีทีจ่ะน�าพาความสุข สดใส เบกิบาน ทัง้กายและใจ

มาใหท้กุทา่นค่ะ....แล้วพบกันใหม่ในฉบบัหน้านะคะ

อาสาท�าดี

โดย นางสาวมรกต แซ่จิว 

 สวัสดค่ีะ...ผู้อ่านทกุทา่น ดฉินัเช่ือวา่หลาย ๆ เดือนท่ีผา่นมา หลายทา่นคงไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์

แพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 สง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงไมว่า่จะเป็นการอยู ่การกิน และการใชชี้วิตประจ�าวนั

ท่ีเราเรยีกกนัวา่ “New Normal”

 ซึง่ดิฉนัมองวา่เป็นแบบทดสอบของการปรบัตวัของชาวโลกครัง้ใหญ่ ท�าใหไ้ดเ้รยีนรูว้า่สงัคมจะอยูร่อดไดน้ัน้ 

อาศยั “ผู้ให”้ ไมว่า่จะเป็นหนว่ยงานตา่ง ๆ หรอืบคุคลท่ีพรอ้มและสามารถแบง่ปัน ทัง้ใหเ้ป็นเงินทอง สิ่งของ แรงกาย 

หรือสง่แรงใจต่อกนัในยามวิกฤติ ซึ่งท่ีผ่านมา ส�านกังานยวุกาชาด มีการบอกต่อสิ่งดี ๆ ใหแ้ก่ชมรมอาสายวุกาชาด 

เยาวชน หรอืประชาชนทั่วไปใหร้ว่มกนัตดัเย็บหนา้กากอนามยัแบบผา้เป็นการปอ้งกนัการติดตอ่ของโรค เพ่ือน�าไปให้

แก่ “ผู้รับ” ซึง่เป็นเดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาสในชมุชนตา่ง ๆ ไดแ้ก่

 1. ชมุชนวดัมะกอกกลางสวน วดัมะกอกสว่นหนา้ และสขุสวสัดิ ์เขตพญาไท 

 2. ชมุชนอาเซียน อทุยัรตัน ์และถวลัยศ์กัดิ ์เขตพญาไท 

 3. ชมุชนซอยหลงัวดัหวัล�าโพง ตรอกขนุนาวา ซอยจอมสมบรูณ ์ซอยสองพระ ซอยพระนคเรศ

    และซอยหลงัวดัแกว้แจม่ฟา้ เขตบางรกั 

 4. ชมุชนหลงัวดัปทมุวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทมุวนั  

 5. ชมุชนตรอกหา้นาย ซอยวดัมหาพฤฒารามวรวิหาร และซอยวดัมว่งแค  มสัยิดฮารูณ ไปรษณียก์ลาง เขตบางรกั 

ขอสิ่งดี ๆ เข้ามา
ในชีวิตท่านผู้อ่าน

และยงัมีการรณรงคใ์หก้�าลังใจบุคลากรทางการแพทย ์รวมทัง้

มีทีมนอ้ง ๆ  อาสายวุกาชาดท�าดีเพ่ือชมุชน โดยท�ากิจกรรมบ�าเพญ็

ประโยชน ์ซึง่ทางทีมงานจะท�าการส�ารวจความตอ้งการของคนใน

ชมุชนนัน้ ๆ ก่อนการท�ากิจกรรม ดงันี ้

1. สร้างชุมชนเฝ้าระวังป้องกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019

(โควดิ-19)

 1.1 บอรด์ความรู้ โรคโควดิ-19

 1.2 จุดคัดกรองความเสี่ยง

 1.3 รณรงคก์ารใส่หน้ากากอนามัย
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 สวัสดีผู้อ่านท่ีรักทุกท่านครับ ตลอดปี 2563

ท่ีผ่านมา พวกเราต่างเจอปัญหามากมายเข้ามาใน

ชีวิต มีทัง้สขุและทุกข ์ ทัง้ดีและรา้ย แต่ไม่ว่าอะไรท่ีเรา

พบเจอมา มันก�าลังจะกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับ 

เพราะใกลถ้งึปีใหม ่ ปี 2564 ท่ีมีแตอ่ะไรดี ๆ อะไรใหม ่ๆ

รอพวกเราอยู่  วันนี ้ ผมจึงอยากขอแนะน�าเส้นทาง

ท่องเท่ียววิถีใหม่ ไวส้ �าหรบัทุกท่าน ไดเ้ริ่มตน้สิ่งใหม่ ๆ

รบัปี 2564 แหง่ความสขุท่ีเราสรา้งไดก้นันะครบั

 โดยทรปินีข้ออนญุาตตามเสน้ทางรถไฟฟา้ใตด้นิ

ละกนัครบั ทกุ ๆ ท่านจะไดเ้ดินทางสะดวกและเริ่มลอง

เดนิทางง่าย ๆ กบัเราไดเ้ลย โดยสถานีท่ีเราจะไปกนัคือ 

MRT สถานีสนามไชย ซึ่งตอ้งบอกเลยนะครบัว่าย่านนี ้

ใจกลางย่านเมืองเก่าพอดีเลยและเป็นสถานีท่ีสายบุญ

ไม่ควรพลาด เพราะมีสถานท่ีท�าบุญถึง 3 ท่ีเลยทีเดียว 

นั่นก็คือ 

อาสาพาเที่ยว

เที่ยววิถีใหม่
เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆรับปีแห่งความสุข

สุดท้ายก่อนจากกัน ผมขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง รับปีใหม่ 2564 เลยนะครับ แล้วก็อย่าลืม
หาโอกาสไปท�าบุญสร้างความดีต้อนรับปีใหม่กันนะครับ สุขสันต์เทศกาลปีใหม่ 2564 ทุกท่านครับ

 1 .  วั ด พ ร ะ เ ช ตุ พ น วิ ม ล มั ง ค ล า ร า ม
ราชวรมหาวหิาร (วัดโพธิ)์ เป็นสถานท่ีประดษิฐานของ
พระพทุธไสยาสน ์ หรือพระนอนองคใ์หญ่เป็นอนัดบัสาม
ของประเทศ ซึ่งการไดไ้ปกราบไหว ้ “พระพทุธไสยาสน”์ 
ดว้ยธปู 9 ดอก เทียนแดงคู ่ทองค�าเปลว 11 แผน่ เช่ือกนัวา่
จะมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นในชีวิตและท�าใหอ้ยู่ดีกินดี
มีความสขุไดต้ลอดทัง้ปี ดั่งการไดอ้ยูใ่ตร้ม่โพธ์ิรม่ไทรของ
พระธรรม และวดันีย้งัถือวา่ เป็น มหาวิทยาลยัแหง่แรกของ
ประเทศไทย ดา้นองคค์วามรูแ้พทยแ์ผนไทย และกลอน 
กาพยอี์กดว้ยนะครบั

โดย นายกรพล จั่นจิรภัทร (อาสาเจม)

 3. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวหิาร  หรอื
ท่ีนิยมเรียกกันในภาษาพูดว่า ‘วัดแจง้’ เป็นวัดโบราณ 
สรา้งในสมยักรุงศรีอยุธยา ท่ีช่ือวดัแจง้ เพราะ สมเด็จ
พระเจา้ตากสินมหาราช ท�าศึกเสร็จ แลว้ยกทพักลบัมา
เป็นเวลาเชา้พอดี และไฮไลทท่ี์ไมค่วรพลาดของวดัอรุณฯ
นีก็้คือ “พระปรางคว์ดัอรุณฯ” และ “ยกัษว์ดัแจง้” ซึง่การ
สกัการะแนะน�าใหส้กัการะพระประธานดว้ยธูป 3 ดอก 
เทียนคู่ และเดินรอบพระปรางค ์ 3 รอบ โดยส่วนมาก
จะขอพรในเรื่องการท�างานใหมี้ความรุง่เรือง การเริ่มตน้
ชีวิตใหมด่ั่งแสงอรุณ

 2. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) วดัใน
พระบรมมหาราชวงัแหง่แรกและแหง่เดียวในไทย ประดษิฐาน
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต
พระพทุธรูปคู่บา้นคู่เมือง การสกัการะพระแกว้มรกต ดว้ย
ธปู เทียน ดอกบวัคู ่ จะสง่ผลให ้ “จิตใจสะอาด ดจุรตันตรยั 
อธิษฐานสิง่ใดจะไดส้มปรารถนา” ชว่ยปกปอ้งคุม้ภยั รวมทัง้
เสริมสิริมงคลเพ่ือใหชี้วิตประสบแต่ความส�าเร็จ ร �่ารวยทัง้
แกว้แหวนเงินทองตลอดทัง้ปี 
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อาสาดูแล

อาหารคีโตและการรับประทานแบบ
Intermittent Fasting

โดย นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์

 วนันีข้อน�าเรือ่ง อาหารคีโตและการรบัประทานแบบ 

intermittent fasting มาเป็นประเดน็คยุกบัทา่นผูอ้า่น

 เน่ืองจากพฤตกิรรมของคนเราท่ีไมดี่มีมาชา้นาน

ท�าใหเ้ราเป็นโรคตา่ง ๆ ได ้ เช่น โรคในกลุม่ NCDs หรอื 

non communicable diseases หรือโรคท่ีไม่ติดต่อ 

ซึง่ก็คือโรคเรือ้รงัตา่ง ๆ  ท่ีคอ่ย ๆ  เกิดจากพฤตกิรรมของชีวิต

ประจ�าวนัของพวกเราท่ีไม่เหมาะสม โรคในกลุ่ม NCDs 

หลกั ๆ มี 4 ประเภท คือ โรคหลอดเลือดท่ีตีบทั่วรา่งกาย

แต่โดยเฉพาะท่ีมีอาการท่ีหัวใจและสมอง โรคมะเร็ง

โรคเบาหวาน และโรคปอด WHO หรอืองคก์ารอนามยัโลก

รายงานว่า 71% ของการเสียชีวิตของชาวโลก (รวมทัง้

ประเทศไทย) มาจากโรคท่ีอยู่ในกลุ่ม NCDs สาเหตุ

หลกั ๆ ท่ีท�าใหเ้กิดโรค NCDs นัน้ มาจากอาหารการกิน 

การไมอ่อกก�าลงักายหรอืออกไมพ่อ การสบูบหุรี่ การด่ืม

แอลกอฮอลม์ากไป การใชย้าเสพตดิ การมีเพศสมัพนัธท่ี์

ไมป่ลอดภยั สภาวะอว้น หรอืโรคอว้น ฯลฯ

 ปัจจบุนันีป้ระชาชนทั่วโลกมีน�า้หนกัมากกวา่ปกติ

หรอืมีสภาวะอว้นเพ่ิมขึน้เรือ่ย ๆ ทัง้นีเ้น่ืองมาจากหลกั ๆ

คือ รบัประทานอาหารท่ีไมเ่หมาะสม รวมทัง้ปรมิาณและ

คุณภาพ ท�าใหอ้ว้น รวมทั้งไม่ออกก�าลังกายหรือออก    

นอ้ยไป องคก์ารอนามยัโลก บอกเลยวา่ คนเราควรออก

ก�าลงักายครัง้ละ 30-60  นาที อยา่งนอ้ย 5 ครัง้ตอ่สปัดาห ์

การไม่ออกก�าลงักายหรือออกไม่พอ เป็นสาเหตขุองการ

เสียชีวิตของชาวโลกถงึ 3.2 ลา้นคน

 สว่นการรบัประทานอาหารถือวา่เป็นสาเหตหุลกั

ของปัญหาสขุภาพทัง้ปวง Hippocrates บิดาของวงการ

แพทยช์าวกรีกกล่าวไวน้านแลว้ว่า “If we could give 

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”  หรอืพอสรุปไดว้า่

ถา้รบัประทานอาหาร ออกก�าลงัอย่างพอเหมาะ ไม่มาก

หรอืนอ้ยเกินไป จะเป็นการดแูลสขุภาพท่ีปลอดภยัท่ีสดุ

 ในโลกนีมี้อาหารประเทศตา่ง ๆ  นานา  ท่ีมีรสชาติ

อรอ่ยมาก รวมทัง้อาหารไทย เม่ือคนเรามีฐานะดีขึน้ ก็จะ

มีการกินดีอยูดี่ ท�าใหมี้การเขา้ถงึอาหารท่ีแสนอรอ่ยไดโ้ดย

งา่ย จงึท�าใหค้นทั่วโลกอว้นขึน้ตามล�าดบั ทัง้นี ้รวมทัง้ผูมี้

ฐานะยากจนดว้ย เพราะผูย้ากจนมกัจะรบัประทานอาหาร

ท่ีถกูสตางคเ์ป็นหลกัคือ ขา้ว(หรอืมนัฝรั่ง) ท�าใหมี้สภาวะ

อว้นไดง้่าย จึงท�าใหแ้พทย ์ นักโภชนาการ ผูเ้ช่ียวชาญ

ตา่ง ๆ คดิวิธีการรบัประทานอาหารในรูปแบบตา่ง ๆ เชน่ 

คีโต intermittent fasting, Atkins diet, Mediterranean 

diet, low fat diet ฯลฯ วิธีตา่ง ๆ  เหลา่นีห้ลกัการก็เพ่ือท่ีจะ

ท�าใหน้�า้หนกัลด

 โดยสรุป การรบัประทานอาหารคีโต คือ การรบั

ประทานประเภทไขมนัใหม้าก คือประมาณ 50-60% ของ

พลงังานท่ีรบัประทานทัง้หมดต่อวนั โปรตีนเท่าท่ีจ�าเป็น 

คือ 30-35% ของพลงังานทัง้หมด และอาหารประเภท

แปง้ น�า้ตาล ใหน้อ้ยท่ีสดุ 5-10% ของพลงังานทัง้หมดท่ี

รบัประทานตอ่วนั หรอื 20-50 กรมั หลกัการของ keto diet

คือ ในเม่ือรา่งกายไม่มีแปง้มาเป็นพลงังาน รา่งกายก็จะ

น�าเอาไขมนัท่ีอยูใ่นรา่งกายมาใชแ้ทน ซึง่จะท�าใหเ้กิดสาร 

ketone ฯลฯ

 ส่วน Intermittent fasting คือการรบัประทาน

อาหารเตม็ท่ี 5 วนั แลว้หยดุรบัประทาน 2 วนั ซึง่วิธีการนี ้

ท �าไดค้อ่นขา้งยาก จงึมีการประยกุตใ์ชด้ว้ยการรบัประทาน

อาหารเพียง 5 ชม. หยดุ 19 ชม.ในแตล่ะวนั เชน่ เริม่ทาน 

8.00 น. หยดุ 13.00 น. หรอืรบัประทาน 8 ชม. หยดุ 16 ชม. 

เชน่ เริม่ 8.00 น. หยดุรบัประทาน 16.00 น. ฯลฯ หลกัการ

ก็เชน่เดียวกนั ในชว่งท่ีไมมี่การรบัประทานอาหารรา่งกาย

จะน�าเอาไขมนัมาใชเ้ป็นพลงังาน

 Atkins Diet คือการรบัประทานเนือ้ ไขมนั ใหเ้ตม็ท่ี

แตร่บัประทานแปง้ น�า้ตาล นอ้ยมาก

 ปัญหาของ Atkins และ Keto diet คือคนจะทน

ไม่ค่อยไดท่ี้จะรบัประทานแปง้ในระดบัท่ีนอ้ยมาก จึงท�า

ตาม 2 วิธีนีไ้ดไ้มน่าน

 สว่น Mediterranean diet นัน้ ในวงการแพทย์

ถือวา่ดีท่ีสดุ คือ รบัประทานหนกัไปทางพืช ผกั ถั่ว ผลไม้

ปลา ไก่ เป็นหลกั หลีกเลี่ยงเนือ้แดงต่าง ๆ เช่น เนือ้ววั

แพะ แกะ ฯลฯ และตบทา้ยดว้ยไวนแ์ดง 1-2 หน่วย

(หนว่ยละประมาณ 80 ซีซีของไวน)์ ชาว Mediterranean 

รับประทานมะกอกมาก ทัง้ในรูปแบบสด ดอง หรือ

น�้ามัน ซึ่งน�้ามันมะกอกเป็นน�้ามันที่ดีมากที่สุด คือ 

เป็นน�า้มัน monounsaturated fat หรือน�า้มันไม่อิม่ตวั

เชิงเดีย่ว ซึง่ Avocado กม็นี�า้มันแบบนีเ้ช่นกัน

 ส �าหรบัผม รบัประทานอาหารคลา้ย ๆ  Mediterra-

nean  กลา่วคือ จะเนน้พืช ผกั ปลา ผลไมท่ี้ไมห่วานจดัเป็น

หลกั อยา่ลืมวา่ผกั ผลไมบ้างชนิดก็ท�าใหอ้ว้นได ้เนือ้แดง

เนื ้อแปรรูปไม่ค่อยดี ท�าให้เกิดมะเร็งของล�าไส้ใหญ่

โรคหลอดเลอืดหวัใจ ฯลฯ ได ้ผมจงึพยายามรบัประทานให้

นอ้ยท่ีสดุ แตก็่ยงัรบัประทานบา้ง  ปลา และไก่ นา่ท่ีจะเป็น

เนือ้ท่ีดีท่ีสดุตอ่สขุภาพคนและสขุภาพของโลก เพราะการ

รบัประทานเนือ้ววั เนือ้แดงมาก ๆ  มีสว่นท�าใหมี้สภาวะ

โลกรอ้นขึน้ เชน่ การเลีย้งววั จะตอ้งกินหญา้มาก ตอ้งใชน้ �า้

มากในการปลกูหญา้ใชพื้น้ท่ีมาก ววัเรอและผายลมออก

มาเป็นก๊าซ methane ซึง่เป็นก๊าซเรอืนกระจกชนิดหนึ่งท่ี

มีสว่นท�าใหโ้ลกรอ้น

คาถาเพิ่มหล่อ-สวย
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อาสาเล่าเรื่อง

 จากเด็กค่ายท่ีอาจารยส์่งเขา้มาใหอ้บรมตามหลกัสตูรต่าง ๆ

ทัง้การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ การอบรมแกนน�าอาสายุวกาชาด ฯลฯ

ท�าใหเ้จี๊ยบไดเ้ขา้มาอยู่ในรัว้ของส�านกังานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยไม่ไดใ้หเ้พียงแค่ความรูก้ับเจี๊ยบ แต่สภากาชาดไทย

เป็น “บ้านของเจี๊ยบ” ตลอดระยะเวลา 6 ปี ท่ีผ่านมา เจี๊ยบไดเ้ติบโต

เรียนรูพ้ฒันาตวัเองอยู่เสมอในดา้นของการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด

การพฒันาความสามารถ การเป็นผูน้ �า และสภากาชาดไทยสอนใหเ้จีย๊บ

รูจ้ักการบ�าเพ็ญประโยชนเ์พ่ือส่วนรวมมากกว่าประโยชนข์องตนเอง

ไดร้บัประสบการณจ์ากบา้นหลงันีม้ากมายเป็นประสบการณท่ี์ไมส่ามารถ

หาซือ้ได ้และสิ่งส �าคญัท่ีสดุในชีวิตคือ การไดพิ้สจูนต์วัเอง “เจีย๊บคนเดมิ

กบับทบาทหนา้ท่ีใหม”่ 

 การเป็นประธานชมรมอาสายวุกาชาด สงักดัส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย ส�าหรบัเจีย๊บไมไ่ดห้มายถงึ

ความเป็นใหญ่หรอือยูใ่นจดุท่ีสงูสดุ แตค่ �าวา่ประธานชมรมฯ ของเจีย๊บ คือแรงผลกัดนัคือก�าลงัใจท่ีท�าใหเ้ราสูก้บังาน 

เวลาเหน่ือย ทอ้ หรอืหมดหวงั เอาค�านีม้าเป็นแรงกระตุน้ ใหต้ระหนกัถงึบทบาทหนา้ท่ี ท่ีไดร้บัเสมอใหส้มกบัท่ีทกุคน

มั่นใจและเช่ือมั่นในตวัเรา วา่เราท�าได ้ ไดเ้รยีนรูใ้นโลกของความเป็นจรงิ จากเดก็ท่ีสดใส รา่เรงิ สนกุ ๆ  ไปกบัทกุกิจกรรม 

ท�าใหเ้จีย๊บเป็นคนท่ีดีขึน้ มีความเป็นผูน้ �า กลา้คดิ กลา้ตดัสนิใจและเดด็ขาดกบัทกุ ๆ  สถานการณ ์จากเดก็นอ้ยในวนันัน้

กลายเป็นผูใ้หญ่ในวนันี ้

 ขอบคณุทกุคนท่ีเช่ือมั่นในตวัเจีย๊บ ทัง้ท่ีไมรู่เ้ลยดว้ยซ�า้วา่จะท�าได ้ จะท�าทกุอยา่งใหเ้หน็เหมือนท่ีท�าแบบเดมิ

ตลอดมา ทกุอยา่งคือการเรยีนรู ้เจีย๊บพรอ้มท่ีจะพฒันาและเปิดมมุมองใหม ่ๆ  ตลอดเวลาท่ีผา่นมาท�าใหไ้ดรู้ว้า่ การเป็น

อาสาท่ีดี คือการท�าใหเ้หน็เป็นตวัอยา่ง เพ่ือเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันอ้ง ๆ อาสารุน่ตอ่ไป

ไดล้งมือท�าในสิ่งท่ีไมเ่คยท�า ไดท้ �าในสิ่งท่ีตวัเองชอบ ครัง้แรกท่ีมาท�ากิจกรรม ยอมรบัเลยวา่ กลวัวา่ถา้ไมไ่ดม้ากบัเพ่ือน

หรอืไมมี่เพ่ือนอยู ่จะรูส้กึไมส่นกุ แตค่วามเป็นจรงินัน้ไมใ่ชเ่ลย ทกุคนท่ีมาท�ากิจกรรมจิตอาสารว่มกนันัน้เป็นเพ่ือน พ่ี นอ้ง

ซึง่มีใจรกัในการท�ากิจกรรมจิตอาสาเหมือนกนั เหมือนไดม้าเจอเพ่ือนใหมท่ี่ชอบและรกัในสิง่เดียวกนัจงึท�าใหใ้นการมาท�า

กิจกรรมจิตอาสานัน้รูส้กึสนกุและดีใจเสมอเม่ือไดม้าเจอเพ่ือนทกุ ๆ คนท่ีมีใจชอบในสิง่ท่ีเหมือนกนั เพราะฉะนัน้เม่ือฉนัมี

เวลาวา่งก็จะมาท�ากิจกรรมจิตอาสาเสมอ เหมือนกบัวา่เราไดก้ลบัมาบา้นอีกหลงัหนึง่ เวลามาทีไรก็จะมีความสขุกลบัไป

ทกุที เวลามาก็จะไดร้บัประสบการณดี์ ๆ กลบัไปอยูเ่สมอ ทกุคนลองมาท�ากิจกรรมจิตอาสารว่มกนันะคะ บางทีเราอาจจะ

ไดม้าเจอกนัและแลกเปลี่ยนประสบการณก์นัก็ไดค้ะ่

 ในการมาท�าจิตอาสานัน้แตล่ะคนคงเคยไดยิ้นเพียงแตว่า่ เรานัน้

เป็นผูใ้ห ้หากแตเ่พียงวา่เรานัน้ไมไ่ดเ้ป็นแคผู่ใ้หเ้พียงอยา่งเดียว เรายงัเป็น

ผูร้บัอีกดว้ย ส�าหรบัดฉินัผูร้บันีห้มายถงึการท่ีเรานัน้ไดม้อบความสขุใหแ้ก่

คนอ่ืน ชว่ยเหลอืผูอ่ื้น เราก็จะไดร้บัความสขุกลบัมาดว้ยเสมอ ไดร้บัรอยยิม้

ไดร้บัประสบการณแ์ละความรูใ้หม่ ไดร้บัมิตรภาพท่ีดีในระหว่างการท�า

กิจกรรมจิตอาสา  ในการท�าจิตอาสานัน้ไมจ่ �าเป็นท่ีเราจะตอ้งเป็นเพียงแค่

ผูใ้หอ้ย่างเดียวเพียงแต่ว่าเรานัน้เป็นทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บัในเวลาเดียวกัน 

ทกุครัง้ท่ีไดท้ �ากิจกรรม เรานัน้จะมีความสขุและมีรอยยิม้กลบัมาเสมอ

เหมือนเป็นการไดเ้พ่ิมพลงัใจใหก้บัตวัเราเอง ใหเ้ราไดเ้รยีนรูอ้ะไรใหม ่ ๆ

 ทรายเริม่เขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของอาสายวุกาชาดเม่ือ 7 ปีท่ีแลว้ 

ไดเ้ขา้มาช่วยงานของสภากาชาดไทย ซึง่ในครัง้แรกท่ีไดม้าช่วยงานของ

กาชาด คืองานวนัเดก็แหง่ชาตเิป็นการท่ีเราจดักิจกรรมใหก้บันอ้ง ๆ ท่ีมา

งานวนัเดก็ท่ีสภากาชาดไทย เป็นความรูส้กึท่ีมีความสขุมากท่ีไดเ้หน็สิ่งท่ี

เราท�า ท�าใหน้อ้ง ๆ นัน้มีความสขุ  นอ้ง ๆ นัน้มีรอยยิม้ท่ีสดใส สนกุสนาน

กับกิจกรรม หลงัจากนัน้ก็เริ่มเขา้มาช่วยงานของสภากาชาดไทยบา้ง

ในบางงานตามวาระโอกาสตา่ง ๆ

 แตง่านท่ีรูส้กึประทบัใจมากสดุ คืองานการแขง่ขนั Innovation 

for the older persons เป็นงานท่ีตอ้งคดินวตักรรมเพ่ือผูส้งูอาย ุ ซึง่เป็นการ

แขง่ขนัแบบทีม ตอนแรกทีมของทรายก็คดิวา่จะท�านวตักรรมหลายอยา่งมาก ลงไปส�ารวจพืน้ท่ีวา่ควรจะท�าอะไร จนใน

ท่ีสดุก็ไดท้ �านวตักรรมท่ีมนัใชง้านไดจ้รงิกบัผูส้งูอาย ุเป็นเครือ่งเลน่เกมกดเพ่ือเสรมิทกัษะในดา้นความจ�า การมองเหน็ 

การไดยิ้น ช่ือวา่ Temory ซึง่เป็นสิง่ประดษิฐ์ท่ีมีประโยชนก์บัผูส้งูอาย ุเพราะไดน้�าไปใชง้านจรงิ ท�าใหผู้ส้งูอายไุดฝึ้กการจ�า

ฝึกสมอง ไดเ้หน็รอยยิม้ ความสนกุของผูส้งูอายท่ีุไดล้องเลน่เครือ่ง Temory ท่ีเราไดป้ระดษิฐ์ขึน้มา ซึง่มนัท�าใหรู้ส้กึหาย

เหน่ือยกบัสิ่งท่ีท�ามา เป็นความรูส้กึท่ีวา่การกระท�าของเรานัน้ ถงึแมว้า่จะเป็นแคส่ิ่งเลก็ ๆ  ไมไ่ดใ้หญ่โตอะไรมาก แตม่นั

ก็สง่ผลใหก้บัคนอีกหลาย ๆ คนนัน้มีความสขุ สนกุสนานได้

หนึ่งอาสาเพื่อประโยชน์ต่อหลายชีวิต
โดย นฤมล วินัยธรรม (อาสาเจีย๊บ)

ผู้ให้และผู้รับ
โดย ชลาพร ขุนทอง (อาสากระแต)

นวัตกรรมสู่การให้
โดย เนตรทราย ศรีประชา (อาสาทราย)อาสาเจีย๊บ

น้อง ๆ ที่อยากแชร์ประสบการณ์กับเพื่อน ๆ สามารถส่งเรื่องราวของตัวเองเข้ามาได้
ทางอีเมล pr.rcy@redcross.or.th มีของที่ระลึกแจกให้ส�าหรับเรื่องที่ได้ลงคอลัมน์ค่ะ

อาสากระแต

อาสาทราย
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กิจกรรมส่วนภูมิภาค

ส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลงัอาสายวุ

กาชาด จงัหวดัตราด รว่มกนัปลกูตน้มหาพรหมราชินี ตน้

รวงผึง้ และ ตน้จ�าปีสรินิธร ในพืน้ท่ีจ�านวน 2 ไร ่เพ่ือสาน

ต่อโครงการป่าท่ีภกัดี “ 99 สู่ 100 ปี สืบสานภกัดีงาน

พระบรมราชชนนี พนัปีหลวง” สภานายิกาสภากาชาดไทย 

เฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สงิหาคม 2563 และ

โอกาสกา้วสู ่ 100 ปี ยวุกาชาดไทย ณ ศนูยร์าชการุณย์

เขาลา้น สภากาชาดไทย จงัหวดัตราด

ชมรมอาสายวุกาชาดมหาวิทยาลยันครพนม จดัโครงการ 

“อาสายุวกาชาดท�าดีเพ่ือชุมชน” ณ โรงเรียนผูสู้งอายุ

บา้นผึง้ อ �าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยไดร้บัการ

สนบัสนนุจากส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย ผูเ้ขา้รว่ม

โครงการฯ เป็นอาสายุวกาชาดจ�านวน 46 คน จาก 

คณะครุศาสตร ์คณะศลิปศาสตร ์และคณะวิทยาศาสตร ์

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ส�านกังาน กศน.จงัหวดัระนองรว่มกบัส�านกังานยวุกาชาด 

สภากาชาดไทย จดัอบรมวิทยากรยวุกาชาดรุน่ ท่ี 164 /รน.1

โดยมีนายสมเกียรติ ศรษีะเนตร ผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง  

เป็นประธานในพิธีเปิด ณ คา่ยรตันรงัสรรค ์กองพนัทหารราบ

ท่ี 2 กรมทหารราบท่ี 25 อ�าเภอเมือง จงัหวดัระนอง

นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อ �านวยการพรอ้มด้วยคณะครู  

ผูป้กครอง นกัเรยีน และสมาชิกในชมรมอาสายวุกาชาด

โรงเรยีนฤทธิณรงคร์อน   รว่มบรจิาคเงิน และสิง่ของเครือ่งใช้

จ �าเป็น ส�าหรับใช้ในกิจกรรม “อาสา.. . ปันน�้าใจ

เ พ่ื อ น้อ ง ผู้ ด้อ ย โ อ ก า ส ”  เ พ่ื อ น�า ไ ป ม อ บ ใ ห้แ ก่

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด

(บา้นนนทภมิู) จงัหวดันนทบรุี

วันที่ 6
ตุลาคม 2563

วันที่ 7-10
ธันวาคม 2563

กศน.อ�าเภอเมืองราชบรุ ีรว่มกบัภาคบรกิารโลหิตแหง่ชาติ

ท่ี 4 จงัหวดัราชบรุ ีสภากาชาดไทย และส�านกังานเหลา่

กาชาดจงัหวดัราชบรุ ีจดักิจกรรมรบับรจิาคโลหิต ดวงตา

และอวยัวะ ณ หอ้งประชมุใหญ่ อ�าเภอเมือง ราชบรุ ีมีผูล้ง

ทะเบียนบรจิาคโลหิต 126 ราย ไดโ้ลหิตส�ารอง 104 ยนิูต 

และมีผูบ้รจิาคดวงตาและอวยัวะ  จ�านวน 6 ราย เพ่ือน�า

ไปใชใ้นการชว่ยเหลือผูป่้วยในโอกาสตอ่ไป

วนัท่ี 17
พฤศจิกายน 2563

ชมรมอาสายวุกาชาด กศน.เมืองนครศรธีรรมราช ส�ารวจ

ความเสียหายจากผลกระทบอทุกภยัครัง้ใหญ่ โดยระดม

พลงัอาสายวุกาชาด  รว่มท�าความสะอาด ขดัลา้งพืน้ จดัเก็บ

ชัน้วางหนงัสือ และสิ่งของท่ีถกูกระแสน�า้พดัพาไป เพ่ือ

ฟ้ืนฟสูภาพใหก้ลบัคืนสู่สภาวะปกติ เพ่ือใชท้ �าการเรียน

การสอนในโอกาสตอ่ไป 

วันที่ 6
ธันวาคม 2563

โรงเรียนม่วงสามสิบอมัพวนัวิทยา จดัพิธีเขา้ประจ�าหมู่

ยวุกาชาดและอาสายวุกาชาด ประจ�าปี 2563 เม่ือวนัท่ี

1 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร.ประจักษ์พงศ ์ วรรณโชติ

ผู้อ �านวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา เป็น

ประธานในพิธี

วันที่ 1
ตุลาคม 2563

วนัท่ี 10
กันยายน 2563

วันที่ 3
กันยายน 2563
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 ในชว่ง 2-3 เดือนท่ีผา่นมา หลาย ๆ คนคงทราบขา่ว

การออกมาชมุนมุเรยีกรอ้งของกลุม่ตา่ง ๆ  ในประเทศไทย และ

อยา่งท่ีทราบกนัดีวา่ การชมุนมุหลาย ๆ ครัง้มีผูไ้ดร้บับาดเจ็บ

(ไมม่ากก็นอ้ย) จงึขอน�าความรูเ้ก่ียวกบัการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้

ในเรื่องการหา้มเลือด และการปฐมพยาบาลจากการโดน

แก๊สน�า้ตา มาฝากทา่นผูอ้า่น และเพ่ือน ๆ  อาสายวุกาชาด  เผ่ือ

ทา่นใดพบผูบ้าดเจ็บ บาดเจ็บเอง หรอืจากกรณีอ่ืน ๆ เพ่ือน ๆ

จะไดช้่วยท�าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไดอ้ย่างถูกตอ้งและ

ทันท่วงทีค่ะ โดยก่อนท่ีจะเริ่มท�าการปฐมพยาบาลสิ่งแรก

ท่ีควรท�า คือการตัง้สตแิละประเมินสถานการณค์ะ่ หลงัจากนัน้

คอ่ยเริม่ท�าการปฐมพยาบาล โดยทัง้ 2 หวัขอ้ มีเนือ้หาดงันีค้ะ่

1. วธีิการหา้มเลือด 

 1) หาจดุท่ีเลอืดออกวา่อยูบ่รเิวณใด และประเมินวา่

เลือดออกถงึระดบัใด

 2) ห้ามเลือด โดยใช้มือกดน่ิง ๆ ตรงบริเวณท่ี

เลือดออกไว้ตลอด จะท�าให้หลอดเลือดหดและสามารถ

หา้มเลือดได้

 3) หากผูไ้ดร้บับาดเจ็บมีแผลใหญ่ท�าใหเ้ลอืดออกมาก 

ใหใ้ชผ้า้สะอาดอดัเขา้ไปตรงบรเิวณนัน้ และใชมื้อกดลงไปเพ่ือ

หา้มเลือด

ฝึกไว้... จะสีไหนก็ได้ใช้
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดย ธาม ธีรารัตม์ (อาสาธาม)

อาสาอินเทรนด์

วันดี
ส่งความสุข

โดย วัชระศิริ ศิริพลบุญ (อาสาเกม)

อาสาพากิน

 กินคาวไม่กินหวานสนัดานไพร่’ โอ๊ะ!! จั่วหัว

แบบนี ้อยา่เพ่ิงตกใจกนันะครบั  ผมแคอ่ยากถามเพ่ือน ๆ 

วา่เคยไดยิ้นส�านวนนีก้นับา้งไหม ทราบไหมครบัวา่มีท่ีมา

อยา่งไร อยากรูใ้ชไ่หม... งัน้เด๋ียวคอ่ยมาเฉลยตอนทา้ยดี

กวา่ครบั (ฮา่ ๆ ) เพราะตอนนี.้.. ผมอยากแนะน�ารา้นกาแฟ

ขนมไทยประยกุตท่ี์แสนอรอ่ยซึง่ผมในฐานะหนุม่ไทยสาย

(ขนม)หวาน ไปเจอมาโดยบงัเอิญครบั นั่นคือ...  ‘1 ดี’ หรอื 

‘วนัดี คาเฟ่’ นั่นเองครบั 

 

 

 “1 ดี” เป็นรา้นเลก็ ๆ  ตัง้อยูใ่นซอยอารยี1์ เริม่ตน้

จากการขายไอศกรมีท�าเองท่ีบา้นมายาวนาน จนกระทั่ง

วนัหนึ่ง เจา้ของรา้นไดผ้ดุไอเดียสรา้งสรรคเ์มนขูองหวาน

ในรูปแบบท่ีแปลกใหมข่ึน้ ดว้ยการน�าเอกลกัษณข์องขนม

ไทยแสนอรอ่ยท่ีหาทานไดย้ากมากขึน้ทกุทีมาผสมผสาน

กบัไอศกรมีท�าเองอนัเป็นสตูรเฉพาะของทางรา้น บอกได้

เลยวา่แคค่รัง้แรกท่ีมา ผมก็ประทบัใจในความโดดเดน่ดา้น

ความคิดสรา้งสรรคข์องเจา้ของรา้นนีแ้ลว้ครบั และเมนู

ท่ีผมชอบมากคือ ขนมครองแครงน�า้กะทิอุ่น ๆ โปะหนา้

ดว้ยไอศกรมีรสกาแฟ มนัชา่งเป็นการผสมผสานวฒันธรรม

การกินของชาวตา่งชาตใิหเ้ขา้กบัวฒันธรรมของไทยเราได้

อยา่งลงตวัมากเลยครบั ระหวา่งทานขนมและสงัเกตเมนู

ตา่ง ๆ ไปดว้ยเพลนิ ๆ ในใจ ความคดิหนึง่ก็แลน่เขา้มาใน

หวัของผมครบั ผมรูส้กึว่าผมไดข้อ้คิดอย่างหนึ่งจากรา้น

กาแฟขนมไทยประยกุตเ์ลก็ ๆ  แหง่นี ้และอยากจะแบง่ปัน

ครบั... ถา้เพียงแคเ่ราไมย่ดึตดิและยอมเปิดใจรบัสิง่ใหม ่ๆ

ท่ีแตกต่าง เพียงเราเรียนรู้และน�าส่วนที่ดีของสิ่ง

เหล่าน้ันมาปรับใช้ใหเ้ข้ากับวถิชีีวติของเรา เรากจ็ะ

สามารถพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึน้ได้ในทุกวัน การ

ประนีประนอมน�ามาซึง่ความสงบสขุเสมอ สดุทา้ยแลว้... 

ความขดัแยง้ในสงัคมของเราท่ีเป็นอยูก็่อาจจะลดนอ้ยลง

ไดน้ะครบั เพ่ือน ๆ วา่ไหม 

 อืมม...การกินขนมยามบา่ยแก่ ๆ ในวนัอาทิตย์

สดุทา้ยของปี ท�าใหผ้มอ่ิมทอ้งและอ่ิมใจจรงิ ๆ ครบั ผม

หนุม่ไทยสาย(ขนม)หวานพรอ้มจะเริม่ปีใหมด่ว้ยพลงับวก

ท่ีจะสง่ตอ่ใหเ้พ่ือน ๆ แลว้ครบั สวสัดีปีใหม ่เจอกนัปีหนา้

ครบั 

 โอ๊ะ!! เกือบลืมเฉลย... เพราะในสมัยโบราณ 

น�า้ตาลมีราคาแพงมากดั่งทองค�า อาหารและขนมท่ีใช้

น�า้ตาลในการปรุงจึงท�าไดเ้ฉพาะในรัว้ในวงัและในบา้น

เหลา่ขนุนางชัน้สงูครบั ไพรฟ่า้ประชาชนจงึไมมี่โอกาสได้

ชิมขนมหวานอย่างเจา้ กินไดเ้พียงอาหารคาวใหอ่ิ้มทอ้ง

เป็นมือ้ ๆ ในแต่ละวนัเท่านัน้ จึงเป็นท่ีมาของส�านวนดงั

กลา่วครบั

2. วธีิการปฐมพยาบาลจากการโดนแก๊สน�า้ตา 

 1) หลีกเลี่ยงออกไปอยู่ในพืน้ท่ีท่ีไม่มีควัน

แก๊สน�า้ตาเพ่ือปอ้งกนัการสดูดมซ�า้

 2) ลา้งตาดว้ยน�า้สะอาด หรอืน�า้เกลอืปรมิาณ

มาก ๆ ทนัที โดยลา้งแบบปลอ่ยน�า้ผ่านดวงตาเบา ๆ 

นานสกัระยะ เพ่ือใหล้า้งแก๊สน�า้ตาออกใหห้มด 

 3) ลา้งใบหนา้ มือ แขน ขา ดว้ยสบูห่รอืน�า้เปลา่ 

โดยสบูจ่ะลา้งแก๊สน�า้ตาไดดี้กวา่น�า้เปลา่

 4) ควรเปลี่ยนเสือ้ผา้ทนัที และก่อนจากกนั 

ธามขอน�าหลกัการกาชาด ท่ีสภากาชาดทั่วโลกยดึถือ

ปฏิบตั ิทัง้ 7 ขอ้มาแบง่ปันใหก้บัเพ่ือน ๆ คะ่ 

 1. มนษุยธรรม

 2. ความไมล่ �าเอียง

 3. ความเป็นกลาง

 4. ความเป็นอิสระ

 5. บรกิารอาสาสมคัร

 6. ความเป็นเอกภาพ

 7. ความเป็นสากล

 ส�าหรบัอาสาอินเทรนดฉ์บบันีข้อลาไปเพียง

เทา่นี ้พบกนัใหมใ่นฉบบัหนา้คะ่

 ขอขอบคุณ ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์สภากาชาดไทย ส�าหรบัขอ้มลู

วิธีการหา้มเลือด และนายแพทยป์ระจกัษวิช เลบ็นาค 

รองเลขาธิการสถาบนัการแพทยฉ์กุเฉินแหง่ชาต ิ(สพฉ.) 

ส �าหรบัการปฐมพยาบาลหลงัโดนแก๊สน�า้ตาคะ่
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อยา่งนอ้ยก็ไดท้�า
โดย นางธารารัตน์ จ�าปาวัตตะ

อาสาพาสอน

 อ ย่างน้อยก็ ได้ท�า . . . . .  ยิ่ ง ให้ยิ่ ง ได้ รับ

ปัจจยัหนึ่งท่ีคนเก่ง ๆ หลายคนกลา่วไว ้ ความส�าเรจ็นัน้ 

ส่วนหนึ่งตอ้งลงมือท�าทนัที และสิ่งท่ีท�าไดท้นัทีไม่ไดน้ัน้ 

ก็มาจากสารพนัเหตผุลของเราเอง “ถา้เป็น…, ถา้มี…,

ถา้ไม.่., ฯ” พ่ีเองก็เป็นอีกคนท่ีค�าวา่ “ถา้” เป็นขอ้อา้งใหไ้มท่ �า

อะไรหลายอยา่ง บางครัง้เราอาจไมไ่ดต้ัง้ใจคดิหาเหตผุลใน

การ ละเลย, ไมท่ �า, ละทิง้บางสิง่ไป แตห่ากลองทบทวนดี ๆ

จะพบวา่ หลายสิ่งอาจจ�าเป็นตอ่ชีวิตปัจจบุนัและอนาคต 

แตเ่ราก็ยงั “ถา้” กบัมนัอยู ่ ท่ีสดุแลว้ อนาคต หรอืหลาย

เปา้หมายของชีวิต ตอ้งเลอืนหายไป เพียงเพราะไมมี่อะไร

มากระตุน้ ย่ิงอายมุากขึน้  ย่ิงเหน็สิง่ท่ีพลาดไปในอดีตงา่ยกวา่

และเป็นเรือ่งยาก ส�าหรบัคนอายยุงันอ้ย เพราะอาจยงัเสยี

อะไรไปไมพ่อ ไมไ่ดห้มายถงึทกุคน บางคนอายนุอ้ยคดิได ้

บางคนจนตาย คิดไม่ไดก็้มี.. สิ่งท่ีท�าอยู่ทกุวนันัน้ มกัจะ

มีสิ่งแวดลอ้มเป็นตวักระตุน้ เช่น ฐานะ, สงัคม, การงาน

ชา่งนา่แปลก ท่ีเราเลือกใหส้ิ่งอ่ืน ๆ  มาก�าหนดชีวิตของเรา

ย่ิงไปกวา่นัน้  หลายครัง้ แรงกระตุน้ แรงบนัดาลใจ เกิดขึน้แลว้

แตเ่ราก็ยงัเลือกท่ีจะปลอ่ยมนัเงียบหายไป  บนความคิด

ท่ีบอกตวัเองว่า “ถา้.. พรอ้มกว่านี”้ และท่ีไม่พรอ้มนัน้

มนัก็เพราะ เราเองท่ีปลอ่ยใหปั้จจยัสิง่แวดลอ้มเขา้มาก�ากบั

ชีวิตอยู.่.........จนถงึจดุหนึง่ท่ีชีวิตเกิดการเปลีย่นแปลงและ

เราตอ้งปรบัตวั ทิง้ค �าวา่ถา้ออกไป หนักลบัมาท�าทนัที ตอนนี้

เด๋ียวนี ้นั่นคือการพฒันาศกัยภาพตวัเองใหท้นักบั สภาพ

แวดลอ้ม สงัคมท่ีกา้วหนา้ไปอยา่งมากในปัจจบุนั 

 ก่อนอ่ืนขอแนะน�าตวัก่อน พ่ีกวางนะคะ ธารารตัน ์

จ�าปาวตัตะ วิทยาจารย ์ ฝ่ายวิชาการ สงักัดส�านักงาน

ยวุกาชาด        สภากาชาดไทย        งานในความรบัผิดชอบ ของพ่ีกวาง

คือ การอบรมอาสายุวกาชาด เพ่ือเผยแพร่ความรูด้า้น

การกาชาด ยุวกาชาด การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม

ภารกิจของสภากาชาดไทย ซึ่งวันนีพ่ี้กวางจะมาเล่า 

ประสบการณใ์หก้บันอ้ง ๆ ฟัง ในเรื่อง “ย่ิงใหย่ิ้งไดร้บั” 

คะ่ เชา้วนันีอ้ากาศสดใส แดดจา้ พระอาทิตยเ์หมือนมา

ยืนอยูใ่กล ้ๆ  ตวัเรา ใชค่ะ่ วนันีเ้ป็นอีกวนัท่ีพ่ีกวางไดม้าท�า

คา่ยอบรมใหก้บันอ้งอาสายวุกาชาดอีกครัง้ ในทุกคร้ังที่

ได้มาค่ายพี่กวางมักจะคิดเสมอว่าเราต้องเตรียมตัว

ใหพ้ร้อมในทกุดา้นไม่ว่าจะเป็นทัง้ข้อมูล องคค์วามรู้

ร่างกายและจิตใจ เพราะเราเป็นฝ่ายไปให้ความรู้

แก่น้องๆ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย เป็น

ปัจจุบนั แตจ่ริง ๆ  แล้วเราไม่รู้ตวัว่า เราทัง้คู่ตา่งเป็น

ผู้ใหแ้ละเป็นผู้รับในเวลาเดยีวกัน ซึง่การอบรมในคา่ย

แตล่ะวนัจะมีกิจกรรมการเรยีนรูท่ี้แตกตา่งกนัออกไปตาม

เนือ้หาท่ีก�าหนด

แคก่ระดาษแผน่เดียว จะสือ่ความหมายไดม้ากมายขนาดนี้

จากเดิมก่อนท่ีจะมาคา่ยอบรมนัน้ ในความคิดพ่ีกวางคือ

พ่ีกวางจะไปเป็นผูใ้หแ้ก่นอ้ง ๆ  เอาเขา้จรงิพ่ีกวางกลบัเป็น

ผูร้บัโดยไมรู่ต้วั พ่ีกวางไดร้บัความสดใสจากนอ้ง ๆ เสียง

หวัเราะ รอยยิม้ มกุตลก ฮา ๆ  ไดร้บัความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์

ในมมุมองใหม่ ๆ ท่ีพ่ีกวางไม่เคยเห็นมาก่อน ผ่านการ

ท�ากิจกรรมรว่มกนั ท่ีมากกว่านัน้คือพ่ีกวางไดเ้ครือข่าย

เยาวชนท่ีเป็นจิตอาสา เป็นพลงัในการบ�าเพ็ญประโยชน์

เพ่ือสังคม และขับเคลื่อนงานจิตอาสาให้ยั่ งยืนต่อไป 

พวกเราทกุคนต่างมีสิ่งดี ๆ ท่ีแบ่งปันใหก้บัผูอ่ื้นไดเ้สมอ 

และสิ่งนัน้ไม่มีวนัหมด แต่มนัจะกลบัย่ิงเพ่ิมขึน้เรื่อย ๆ

คะ่ ผูใ้หย่ิ้งใหย่ิ้งไดร้บั ไดร้บัความสขุท่ีประเมินคา่เป็นราคา

ไมไ่ด ้หรอืตอ่ใหมี้เงินทองมากมายเราก็ไมอ่าจซือ้ความสขุ

นีไ้ด.้......พ่ีกวางอยากใหทุ้กคนท่ีไดอ้่านบทความนีแ้ลว้

ลองมองยอ้นกลบัมาถามตวัเอง ว่า “วนันีเ้ราไดแ้บ่งปัน

สิ่งดี ๆ ใหก้บัผูอ่ื้นแลว้หรอืยงั??” เพราะ................การให ้

ย่ิงใหย่ิ้งไดร้บั เช่ือพ่ีกวางส ิ^___^

 กิจกรรมหนึ่งท่ีพ่ีกวางชอบ และรูส้กึประทบัใจ

มาก ๆ คือ กิจกรรม Buddy เป็นการจบัสลากเพ่ือใหรู้ว้า่

เราจะไดใ้ครเป็น คู ่Buddy ของเรา และตอ้งดแูลเอาใจใส่

เคา้ตลอดเวลาท่ีอยู่ในคา่ย พ่ีกวางไดร้ว่มเลน่ในกิจกรรม

นีด้ว้ย เริม่จากการจบัสลาก มีอยูค่รัง้หนึง่พ่ีกวางจบัไดช่ื้อ

นอ้งหมแูดง ก็แอบมองวา่คนไหนนะ ออ่ออ เจอแลว้คนนี้

น่ีเอง นอ้งหมแูดงเป็นเดก็ผูห้ญิง ตวัเลก็ ๆ ยิม้เก่ง เม่ือรูคู้ ่

Buddy ของตวัเอง พ่ีกวางเริม่ตน้ดว้ยการเขียนจดหมาย

ใสก่ระดาษเลก็ ๆ รูปหวัใจ มีขอ้ความวา่ “ถงึนอ้งหมแูดง 

สบายดีไหม ยิม้สวยจงั อยากใหน้อ้งสนกุกบัการมาคา่ย

และยิม้แบบนีท้กุวนันะคะ จาก……คนท่ี แอบหว่งอยูห่า่ง ๆ” 
สงัเกตวา่พ่ีกวางจะไมล่งช่ือผูส้ง่จดหมายวา่จากใคร ความ

สนกุและความต่ืนเตน้มนัอยู่ตรงนีแ้หละ ว่าเอ๊ะใครนะท่ี

เป็นคนเขียนจดหมายถงึเรา…ในขณะเดียวกนั พ่ีกวางก็มี

บรุุษลกึลบั สง่เขียนจดหมายใสก่ระดาษรูปหวัใจเลก็ ๆ  มา

ใหเ้ชน่กนั ขอ้ความท่ีไดอ้า่นคือ สวสัดีครบัพ่ีกวาง ยินดีท่ีได้

รูจ้กั ดแูลสขุภาพดว้ยนะครบั  .....จาก  Buddy ….. ในทกุ ๆ  วนั

พ่ีกวางก็จะเขียนจดหมายถึงน้องหมูแดง หลายคน

อาจจะมองวา่เป็นแคจ่ดหมายแคก่ระดาษ แผน่เลก็ ๆ แต่

รูไ้หมวา่ แคก่ระดาษแผน่เลก็ ๆ  กบัขอ้ความไมก่ี่ค�ามนัท�าให้

เหน็ถงึการใหท่ี้มากมาย การใหค้วามรูส้กึดี ๆ  การใหร้อยยิม้

การให้ความสุข การให้มิตรภาพ การให้ความห่วงใย  

การใหค้วามสนกุสนานจากการเขียนแซว หยิกแกมหยอก

กนัแบบสรา้งสรรค ์นา่รกั ๆ

บางคนก็น�าขนมของกิน

สง่ใหก้บัคู ่Buddy 

ของตนเอง แสดงใหเ้หน็ถงึ

การรูจ้กัเสยีสละ และการแบง่ปัน

ใหผู้อ่ื้น ทัง้ ๆ ท่ีนอ้ง ๆ จะเก็บขนมพวกนีไ้วกิ้นเองก็ได ้

หลังจากนั้นในทุก ๆ วัน พ่ีกวางจะสุ่มหยิบจดหมาย

Buddy ท่ีนอ้ง ๆ  เขียนออกมาเพ่ืออา่นใหค้น ๆ  นัน้ฟัง และ

ส่งจดหมายใหแ้ก่เจา้ของจดหมายนัน้ไป เม่ือมาถึงวัน

สดุทา้ยของการอบรมในคา่ย เราจะมีการเฉลยคู ่ Buddy 

กนั โดยใหท้กุคนเขียนจดหมาย 2 ฉบบั คือ ฉบบัแรกเขียน

ถึง Buddyท่ีเราจบัไดช่ื้อเคา้และไดเ้ขียนจดหมายถึงเคา้   

และฉบบัท่ีสองเขียนถงึคนท่ีเคา้จบัช่ือเราได ้ก็คือเพ่ือมอบ

ใหก้บับรุุษลกึลบันัน้เอง หลงัจากกิจกรรมนีท้ �าใหน้อ้ง ๆ  ได้

เรยีนรูท่ี้จะดแูลกนั ใสใ่จ หว่งใย ซึง่กนัและกนั ไมน่า่เช่ือวา่

พวกเราทุกคนต่างมีสิ่งดี ๆ

ที่แบ่งปันให้กับผู้อื่นได้เสมอ

และสิ่งนัน้ไม่มีวันหมด

แต่มันจะกลับยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
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อาสา Inter

 เพ่ือน ๆ รูไ้หมว่า Climate Change คือหนึ่ง

ในปัญหาระดบัโลกท่ีหลายประเทศใหค้วามส�าคญั เม่ือ

เดือนกนัยายนท่ีผ่านมา มีการประชมุนานาชาติในหวัขอ้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ Climate: Red Summit 

ซึง่จดัโดย สหพนัธส์ภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดือนแดง

ระหวา่งประเทศ (IFRC) ในการประชมุครัง้นัน้ มีกิจกรรม

หนึง่ท่ีท �าใหพ้วกเราภาคภมิูใจมิรูล้มื จนตอ้งเลา่ใหเ้พ่ือน ๆ  

ฟัง นั่นคือ ประสบการณเ์ขา้รว่มแขง่ขนั (pitching) ไอเดีย

นวตักรรมระดบัอินเตอรก์บัโครงการของพวกเราช่ือ Waste 

ไม(่mai) Waste จดัโดย Solferino Aademy ครบั... ทีมพวก

เรามีทัง้หมด 7 คนคือ พ่ีเนย พ่ีเจเล ่พ่ีนนิุ พ่ีอนัอนั พ่ีพลอย 

นอ้งเซนทรลั และนอ้งมายด ์และพวกเราโชคดีมากท่ีไดร้บั

เกียรตจิากทา่นรองฯธารกิา วงศส์นิศริกิลุ (รองผูอ้ �านวยการ

ส�านกังานยวุกาชาด) มาเป็นท่ีปรกึษาใหด้ว้ยครบั จากนี ้

ผมขอยกหนา้ท่ีใหก้บัพ่ีเนยพ่ีใหญ่ของทีมเป็นคนเลา่เรื่อง

แทนพวกเรานะครบั

 ขอรบัไมต้อ่นะคะ... พ่ีเนยเกิดไอเดียนวตักรรมนี้

ขึน้มาจากการรว่มกิจกรรมเก็บขยะท่ีจงัหวดัสมทุรปราการ

กบัส�านกังานยวุกาชาดค่ะ เพราะเห็นว่าตน้เหตขุองขยะ

ลน้โลกมาจากจิตส�านกึของคนใชแ้ละคนทิง้ เก็บอยา่งไรก็

ไมมี่วนัเก็บไดห้มด พ่ีเนยจงึชวนนอ้ง ๆ ทัง้หมดมาชว่ยกนั

โดย ทีม Waste ไม่ (mai) Waste

Waste ไม่(mai) Waste
ขยะที่จะไม่ใช่แค่ขยะอีกต่อไป

คิดวิธีแกไ้ข ความยากอยูท่ี่ตอนเริม่ตน้คิดโครงการเพราะ

ไอเดียบรรเจิดมากค่ะ พวกเราเสนอจะท�าทัง้นิทรรศการ 

บอรด์เกม และเกมบนโทรศพัทมื์อถือ  มีการถกกนั รือ้ทิง้

และแกไ้ขใหม่อยู่หลายรอบมาก ๆ สดุทา้ยไดท้่านรองฯ

มาช่วยปรบัเนือ้หา และ scale down จนออกมาเป็น 

Virtual Reality Game ท่ีใหค้วามรูเ้รือ่งการจดัการขยะใน 

3 สถานการณแ์ละมีแพลตฟอรม์ส�าหรบัใหท้กุคนมาแลก

เปลี่ยนประสบการณท่ี์ไดเ้รียนรูไ้ปต่อยอดในชุมชนเพ่ือ

ความยั่งยืนคะ่ พอสรุปไอเดียเบือ้งตน้ได ้พวกเราก็ชว่ยกนั

เขียนและแปลโครงการเป็นภาษาองักฤษเพ่ือสง่ประกวดคะ่

หลงัจากนัน้ก็นบัวนัรอลุน้ผลประกาศรอบแรก จนพ่ีเนย

ไดร้บั e-mail แจง้ใหพ้วกเราเตรยีมตวัน�าเสนอ (pitching) 

ผลงานแบบ online เป็นเวลา 5 นาที เรามีเวลาเตรยีมตวั

1 สปัดาหค์ะ่ จ�าไดแ้มน่เลยวา่ตอนนัน้พ่ีเนยทัง้ดีใจมากและ

ก็กงัวลใจมากดว้ย เพราะเป็นครัง้แรกของพวกเราทกุคน

และยงัตอ้งน�าเสนอเป็นภาษาองักฤษท่ีพ่ีเนยไม่ถนดัเลย 

ความทา้ทายบงัเกิดอีกแลว้คะ่ จะน�าเสนออยา่งไรใหด้งึดดู

ใจกรรมการท่ีสดุ ขอบอกวา่... กวา่จะมาถงึวินาทีท่ีประกาศ

ผลนัน้ พวกเราทกุคนนว่มมากคะ่ ทัง้เหน่ือย ทัง้ทอ้ ทัง้ลา้ 

ทัง้สู ้ทัง้หวัเราะ พวกเราทุม่เทสดุใจกนัทกุคนคะ่ คืนก่อน

น�าเสนอผลงาน พวกเราแทบไมไ่ดน้อนกนัเลยนะคะ พ่ีเนย

เองนั่งท�าวิดโิอเพลงแปลงเนือ้เสรจ็ (ทัง้อดัและรอ้งเอง ซึง่

ตรงนีต้อ้งขอบคณุทา่นรองฯ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ อาสายวุกาชาด

ท่ีช่วยปรบัเนือ้และรอ้งประสานเสียงนะคะ) แลว้ยงัตอ้ง

ฝึกอา่นบทพดูภาษาองักฤษอีกเป็นรอ้ย ๆ  เท่ียวใหคุ้น้ปาก

คะ่ อย่างท่ีโบราณวา่ไวน้ะคะ... เหลก็ย่ิงถกูเผาถกูตีมาก

เทา่ไหรก็่ย่ิงแกรง่คะ่ เพราะสดุทา้ยแลว้พวกเราก็ไดร้างวลั

ชนะเลศิ (จาก 200 โครงการ 60 ประเทศ) มาครองสมความ

ตัง้ใจคะ่ เป็นครัง้แรกของสภากาชาดไทยเลยนะคะ พวก

เราภมิูใจมากท่ีไดส้รา้งช่ือเสียงใหก้บัสภากาชาดไทยคะ่ 

 ขอขอบคณุทา่นรองฯ อีกครัง้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งและให้

ค �าปรกึษาพวกเราทกุขัน้ตอน ทกุเวลาคะ่ สดุทา้ยนีพ้วกเรา

ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีสนบัสนนุและเป็นก�าลงัใจใหก้นันะคะ 

ไดแ้ก่ สภากาชาดไทย, ส �านกังานยวุกาชาด, เหลา่กาชาด

จงัหวดัสมทุรปราการ, ผูอ้ �านวยการส�านกังานยวุกาชาด, 

รองผูอ้ �านวยการส�านกังานยวุกาชาด, นายกเหลา่กาชาด

จงัหวดัสมทุรปราการ, Francesca Capoluongo (Youth 

Delegate for Asean, IFRC), พ่ี ๆ  เพ่ือน ๆ  อาสายวุกาชาด 

โดยเฉพาะพ่ีอาสาปานตา พ่ีอาสาเจมส ์ พ่ีอาสากระหล�า่ 

พ่ีอาหมือ พ่ีอาคม ท่ีช่วยพวกเรารอ้งประสานเสียงเพลง 

Waste ไม่(mai) Waste ค่ะ ขอบคณุป้าหน่อยและผอง

เพ่ือนท่ีมาเป็นก�าลงัใจ...  ขอบคณุคะ่/ครบั

แสกน QR Code
เพื่อดูวิดีโอเพลง
Waste ไม่(mai) Waste

“เนยรู้สึกดีใจมากค่ะทีปี่นีง้านได้รับรางวัลชนะเลิศ แล้วก็
อยากใหท้กุคนรอตดิตามเกมนีด้้วยนะคะ พวกเราทุม่เทกนั
มาก ๆ ค่ะ ^^”

นางสาวธัญวรัตม์ จุลสุคนธ์

“หนรููส้กึดใีจทีไ่ดช่้วยเผยแพรค่วามเป็นไทยใหช้าติอืน่ไดเ้หน็ ใน
ช่วงทีน่�าเสนอก็สนุกเพราะมีทัง้การเต้นและการร้องเพลง ฝาก
เกมพวกเราด้วยนะคะ” 

นางสาวอภิษฎา วิสุกมล

“หนูรู้สึกตื่นเต้นเเละดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี ้ เเละ
อยากให้สิง่ทีเ่ราท�าสามารถส่งประโยชน์ให้กับส่วนรวมจริง ๆ” 

นางสาวปรมาศ ปานะนนท์

“หนูดีใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ของงานนวัตกรรมนี ้เเละยินดีทีไ่ด้
ร่วมงานกับทุกคนในทีมค่ะ อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วม
เปลีย่นแปลงโลกให้น่าอยู่ขึน้ไปพร้อมกับเรานะคะ :—)” 

นางสาวสุนิตา วาสนา 

“เจเลรู่ส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่คะ่ ทีไ่ดม้โีอกาสมาร่วมเป็นสว่นหนึง่
ของทมี และไดร้ว่มกนักบัทมีน�าพาช่ือเสยีงกลบัมาใหแ้กอ่าสา
ยุวกาชาด สภากาชาดไทยอีกด้วยค่ะ” 
นายธีรนัย กองศรี

“พลอยภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นสว่นหนึง่ของทีมนี ้และประทบัใจทีไ่ดท้�า  
โปรเจคดี ๆ ให้ส�าเร็จค่ะ”
นางสาวสุปวีณ์ สุรสิงห์โตทอง 

“ผมได้ท�างานร่วมกับพี ่ๆ สนุกมากครับ แล้วก็ดีใจที่
งานของทมีเราไดร้างวลัครับ ฝากทกุคนรอตดิตามและ
สนับสนุนพวกเราต่อด้วยนะครับ”

นายรชฏ อนรรฆเดช 
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นานาสาระ : ยุวกาชาดไทย
โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ส�านักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

นานาสาระ

1. ประเภทผู้ใหก้ารสนับสนุน
     : กลุม่ผูบ้รหิาร   ไม่มผู้ีผ่านการคัดเลือก
     : กลุม่ผูป้ฏิบตัิ ไม่มผู้ีผ่านการคัดเลือก 
2. ประเภทผู้บริหารสถานศกึษา 
     : กลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ระดบัประถมศกึษา
 นางศรีวรรณ  สุวรรณปาล
 รองผูอ้ �านวยการ โรงเรยีนสฤษดเิดช
 จงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานพืน้ท่ีการศกึษา  
 ประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1 
     : กลุม่ผูบ้รหิารสถานศกึษา ระดบัมธัยมศกึษา
 ไม่มผู้ีผ่านการคัดเลือก
3. ประเภทครูผู้สอนยุวกาชาด
     : กลุม่ครูผูส้อนยวุกาชาด ระดบั  1
 ไม่มผู้ีส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก
     : กลุม่ครูผูส้อนยวุกาชาด ระดบั  2   
 1.  นายอานัฐ  ปรีสมบตัิ
 ครูโรงเรยีนสฤษดเิดช จงัหวดัจนัทบรุ ี  
 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
 จนัทบรุ ีเขต 1

 2. นายสิทธิชัย ยาแก้ว
 ครูโรงเรยีนวดัหนองแขม (สหราษฎรบ์รูณะ)
 ส �านกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร   
 สงักดักรุงเทพมหานคร
     : กลุม่ครูผูส้อนยวุกาชาด ระดบั  3
 1. นางสาวอนุธิดา ไชยเมง็ 
 ครูโรงเรยีนบา้นบงึ “อตุสาหกรรมนเุคราะห”์
 จงัหวดัชลบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
 การศกึษามธัยมศกึษา เขต 18
 2. นางวราภรณ ์อบเชย
 ครูโรงเรยีนตัง้พิรุฬหธ์รรม 
 ส �านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 สงักดักรุงเทพมหานคร
      : กลุม่ครูผูส้อนยวุกาชาด ระดบั  4    
 1. นางสาวนันทญิา แก้วพวง
 ครูโรงเรยีนบา้นบงึ “อตุสาหกรรมนเุคราะห”์
 จงัหวดัชลบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
 การศกึษามธัยมศกึษา เขต 18
4. ประเภทสมาชกิยุวกาชาด
     : กลุม่สมาชิกยวุกาชาด ระดบั 1  
 1. เดก็หญิงนภสัวรรณ เจริญวงษ์
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสฤษดเิดช
 จงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
 การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1
 2. เดก็หญิงพรธีรา แก้วดอก
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนตัง้พิรุฬหธ์รรม
 ส�านกังานเขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร
 สงักดักรุงเทพมหานคร

     : กลุม่สมาชิกยวุกาชาด ระดบั 2 
 1. เดก็หญิงลภสัรดา แก้วบริสุทธิ์
 ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6  โรงเรยีนสฤษดเิดช
 จงัหวดัจนัทบรุ ีสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
 การศกึษาประถมศกึษาจนัทบรุ ีเขต 1
     : กลุม่สมาชิกยวุกาชาด ระดบั 3  
 1. เดก็หญิงวันวสิา พรหมทา
 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  โรงเรยีนราษีไศล
 จงัหวดัศรสีะเกษ
 สงักดัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัศรสีะเกษ
 2. เดก็หญิงพทัธนันท ์กาญจนสุทธิรักษ์
 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนกาญจนาภิเษก
 วิทยาลยั นครปฐม (พระต�าหนกัสวนกหุลาบมธัยม)  
 จงัหวดันครปฐม สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี
 การศกึษามธัยมศกึษา เขต 9
     : กลุม่สมาชิกยวุกาชาด ระดบั 4   
 1. นางสาววรรณพร ชญูาติ
 ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรยีนบา้นบงึ
 “อตุสาหกรรมนเุคราะห”์ จงัหวดัชลบรุ ี  
 สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
 มธัยมศกึษา เขต 18

 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและผู้บังคับบัญชา
ยุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด มี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือใหผู้เ้ขา้รบัการอบรมมีเจตคติท่ีดีตอ่การ
ฝึกอบรมและศรทัธาตอ่กิจการยวุกาชาด มีความรู ้ ความ
เขา้ใจและทกัษะในการจดักิจกรรมยวุกาชาด และสามารถ
ปฏิบตังิานยวุกาชาดตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย
ได ้จ�านวน 4 รุน่ ดงันี ้
 1. ระหวา่งวนัท่ี 12 – 14 กนัยายน  2563  ณ 
ส�านกังานศกึษาธิการภาค 7 อ�าเภอเมือง จงัหวดัยะลา มี
ผูส้นใจเขา้รบัการฝึกอบรม จ�านวน 57 คน 
 2. ระหว่างวนัท่ี 19 – 21 กนัยายน 2563 ณ 
โรงเรยีนสตรอีา่งทอง อ�าเภอเมือง จงัหวดัอา่งทอง มีผูส้นใจ
เขา้รบัการฝึกอบรม จ�านวน 61 คน  
 3. ระหว่างวนัท่ี 26 – 28 กนัยายน 2563 ณ 
โรงเรยีนเลยพิทยาคม อ�าเภอเมือง จงัหวดัเลย มีผูส้นใจ
เขา้รบัการฝึกอบรม จ�านวน 66 คน  
 4. ระหว่างวนัท่ี 23 – 25 ตลุาคม  2563  ณ 
โรงเรยีนศรสีงัวาลย ์ อ �าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี มีผู้
สนใจเขา้รบัการฝึกอบรม จ�านวน 68 คน 

ประชมุคณะกรรมการกลั่นกรองคณุสมบตัิและผลงาน และคณะกรรมการคดัเลือกยวุกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานฯ 
ประจ�าปี 2563 ตามโครงการเปิดโลกทศันส์รา้งเสริมและพฒันาสมรรถนะยวุกาชาดดีเด่น โล่พระราชทาน สมเด็จ-
พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี อปุนายิกาผูอ้ �านวยการสภากาชาดไทย 
ประจ�าปี 2563 ระหวา่งวนัท่ี 1 – 4 กนัยายน 2563 ณ โรงแรมวินซ ์เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ซึง่มีผลการคดัเลอืก ดงันี ้

 การมอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับ
ประเทศ ประจ�าปี 2563 และกิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้าร
จดักิจกรรมยวุกาชาด  ระหวา่งวนัท่ี 30 กนัยายน - 1 ตลุาคม 
2563 ณ โรงแรมบียอนด ์สวีท เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งมีหมู่ยุวกาชาดท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จ�านวน
15 แหง่ ดงันี ้
   1. โรงเรยีนคลองหนองใหญ่ (ทองค�า ปานข�าอนสุรณ)์
   2. โรงเรยีนนวมินทราชินทิูศ สตรวีิทยา พทุธมณฑล
   3. โรงเรยีนชมุชนบา้นป่าแดง
   4. โรงเรยีนนครไตรตรงึษ์
   5. โรงเรยีนเขาสวนกวางวิทยานกุลู
   6. โรงเรยีนพานทองสภาชนปูถมัภ์
   7. โรงเรยีนอนบุาลดงมหาวนั
   8. โรงเรยีนโกวิทธ�ารงเชียงใหม่
   9. โรงเรยีนปิยะมหาราชาลยั
   10. โรงเรยีนเพชรละครวิทยา
   11. โรงเรยีนหนองสงูสามคัคีวิทยา
   12. โรงเรยีนพินิจวิทยา
   13. โรงเรยีนวดัคูส่รา้ง
   14. โรงเรยีนองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอตุรดติถ์
   15. โรงเรยีนบา้นชาดฮี (ธรรมทินโนปถมัภ)์

 ท่ีกล่าวมาคือผลการด�าเนินกิจกรรมของพ่ีนอ้ง
ยุวกาชาดสถานศึกษา ท่ีร่วมด�าเนินการร่วมกับเรา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ส�านักการลูกเสือ
ยวุกาชาดและกิจการนกัเรยีน)  หากทา่นมีขอ้ค�าถามหรอื
สนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามได้
โดยตรง หรอืสง่จดหมายสอบถามเพ่ิมเตมิไดท่ี้ 319 อาคาร
เสมารกัษ์ ชัน้ 2 แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร 
10300 หรอืโทรศพัท/์โทรสาร 0 2628 6405 หรอื e – mail 
redcrossyouth.moe.go.th 
 ฉบับหน้าเราจะมาอัปเดตข่าวคราวความ
เคลื่อนไหวใหเ้พ่ือน ๆ ไดร้บัทราบขอ้มูลกันใหม่นะคะ 
ส�าหรบัฉบบันี ้ กลุม่สง่เสรมิและพฒันายวุกาชาด ตอ้งขอ
ขอบคณุผูอ้่านทุกท่านและขอจบคอลมันนี์ไ้วเ้พียงเท่านี ้ 
สวสัดีคะ่
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อาสา move on

เพราะชีวิตต้องเดินต่อไป
Keep Moving

อาสา Move on

โดย พีมู่ฟ

 สวสัดีครบันอ้งๆท่ีรกัทกุคน กลบัมาเจอพ่ีมฟูกนั
อีกแลว้ ชว่งนีอ้ากาศหนาว ฝุ่ น PM 2.5 ก็กลบัมาหนาแนน่ 
COVID-19 ก็ยงัไมจ่ากไป ดแูลสขุภาพกนัดีหรอืเปลา่ครบั
พ่ีมฟูเป็นห่วงนะครบั สิน้ปีแลว้ ไดเ้วลาทิง้สิ่งเก่า ๆ และ
เตรยีมตอ้นรบัสิง่ใหมใ่นปี 2564 อยา่งมีความสขุกนันะครบั
ฉบบันี ้ เรามาส่งทา้ยกนัดว้ย 2 ค�าถามโดน ๆ ครบัเป็น
ภาวะท่ีพ่ีมฟูก็เคยเจอมาแลว้ครบั มาเริม่กนัเลยดีกวา่ครบั

ตอ้งยอมรบัวา่ทกุวนันี ้สงัคมเรามีคนป่วยเป็นโรคซมึเศรา้กนัมากนะครบั ท่ีพ่ีมฟูเคยศกึษาอาการสว่นใหญ่
ของเพ่ือนกลุ่มนีคื้อ จากคนท่ีชอบพูด ชอบคุย ชอบออกไปไหนมาไหนกับเพ่ือน ดูหนัง ฟังเพลง
ทกุอยา่งมนัจะคอ่ย ๆ  เปลี่ยนไป แมว้า่กบับางคนอาจจะเกิดขึน้อยา่งรวดเรว็ แตเ่ม่ือเปลี่ยนแลว้ก็เรยีก
ไดว้า่เปลีย่นจากหนา้มือเป็นหลงัมือโดยสิน้เชิงครบั อาการเหลา่นี ้คนสนิทอยา่น่ิงนอนใจนะครบั เพราะ
พวกเขาอาจก�าลงัตอ้งการคนเขา้ใจ อยูน่ะครบั พ่ีมฟูแนะน�าวา่ นอ้งโทรหาเพ่ือนคนนีบ้อ่ย ๆ  ครบั หรอื
สง่ขอ้ความใหก้�าลงัใจเพ่ือน ใชเ้วลาอยูก่บัเพ่ือน พดูคยุกบัเพ่ือนแบบรบัฟัง ไมต่ดัสนิ ไมต่อ้งพยายาม
ใหค้ �าแนะน�าเพ่ือนวา่ควรท�าอยา่งไรนะครบั แคใ่หเ้พ่ือนรูว้า่เขามีนอ้งอยูข่า้ง ๆ  เสมอก็พอครบั ในกรณี
ถา้ไมรู่ว้า่จะพดูอยา่งไร ก็อาจจะชวนมาท�ากิจกรรมท่ีชอบรว่มกนั จ�าไวน้ะครบั เพ่ือนกลุม่นีจ้ะมีจิตใจ
บอบบางมาก ตอ้งระวงัค�าพดูใหม้ากครบั เชน่ ค�าบางค�าท่ีคนทั่วไปอาจฟังแลว้มีก�าลงัใจ ใหค้วามรูส้กึ
ท่ีดี เหมือนเนน้กระตุน้ใหค้ดิบวกวา่ตอ้งท�าไดส้ ิๆ แตก่บัเพ่ือนกลุม่นี ้กลบัจะย่ิงกระตุน้ใหพ้วกเขารูส้กึ
ลม้เหลวมากย่ิงขึน้ไดค้รบั และค�าอีกหลายค�าก็สามารถท่ิมแทงจิตใจใหน้�า้ตาตกได ้โดยเฉพาะค�าพดู
ในทางต�าหนิ วิพากษวิ์จารณ ์หรอืจะลองอีกทางเลอืกหนึง่คือ พาเพ่ือนไปปรกึษาคณุหมอเฉพาะทางดู
ก็ดีนะครบั ขอใหเ้พ่ือนของนอ้งผา่นเหตกุารณนี์ไ้ปไดน้ะครบั พ่ีมฟูเอาใจชว่ยครบั

 ภาวะหมดไฟในการท�างาน หรอื BURNOUT SYNDROME เป็นค�าฮิตท่ีถกูพดูถงึบอ่ยชว่งนีค้รบั 
เกิดจากภาวะจิตใจท่ีเครยีด รูส้กึสญูเสยีพลงังาน จนบางครัง้รูส้กึเหน่ือยลา้ทางอารมณ ์เบ่ือหนา่ย
ไม่อยากหยิบจับท�าอะไร หมดแรงจูงใจ ขาดความสุขและสนุกในเนือ้งาน ประสิทธิภาพ
การท�างานต�า่ลง พ่ีมฟูแนะน�านะครบัวา่ ก่อนอ่ืนเลย อยากใหล้องปรบัเปลีย่นการนอนหลบัพกัผอ่น
ใหเ้ป็นเวลาครบั อย่าเสียเวลาไปกับความกังวลในเรื่องงานมากเกินไป เลือกรบัประทาน
อาหารมีประโยชนค์รบ 5 หมู ่ลองลดความเครยีดดว้ยการท�ากิจกรรมท่ีชอบ หรอืพฒันาทกัษะ
ในดา้นท่ีถนดั เชน่ ฟังเพลง ดหูนงั ออกก�าลงักาย ถา้ไมไ่หวจรงิ ๆ  ลองลาพกัรอ้นเป็นระยะเวลา
สัน้ ๆ  ก็ดีนะครบั เป็นการเตมิไฟใหต้วัเองดว้ยครบั จากนัน้ลองปรกึษาเพ่ือนรว่มงานหรอืหวัหนา้ 
เปิดใจกบัคนรอบขา้ง ยอมรบัความแตกตา่งของคน หลกีเลี่ยงคนท่ีมีความคดิในแงล่บ ท่ีส �าคญั
คือ ภาวะหมดไฟหายไดน้ะครบั เพราะฉะนัน้ อยา่ปลอ่ยใหอ้ยูใ่นตวัเรานานเกินไปเป็นอนัขาด
ครบั เพราะจะท�าใหเ้ราเสียเวลาอยูก่บัสิ่งไมจ่ �าเป็น ลองดนูะครบั ถา้สดุทา้ยแลว้ ไฟในตวัยงั
ไมต่ดิสกัที พ่ีมฟูแนะน�าทางออกคือ เดนิจาก Comfort zone ไปลองท�าอะไรใหม ่ๆ ท่ีทา้ทาย
มากขึน้เลยครบั จะไดเ้พ่ิมศกัยภาพในตวัเราดว้ยครบัผม

สวสัดีครบัพ่ีมฟูช่วงนีเ้ป็นช่วงท่ีรูส้กึเบ่ือกบัการท�างานมากๆ 
รูส้กึหมดไฟ เบ่ืองานท่ีท�า ไมมี่ความกระตือรอืรน้เหมือนชว่ง
จบใหม่ๆ  เลย ทัง้ ๆ  ท่ีเวลาเพ่ิงผา่นไปไดปี้กวา่ ๆ  เอง งานท่ีท�าก็
เป็นงานประจ�าซ�า้ ๆ  ทกุวนั ไมไ่ดใ้หค้วามรูส้กึทา้ทายอีกตอ่ไป 
รูส้กึวา่ตวัเองไมไ่ดพ้ฒันาทกัษะอะไรเพ่ิมขึน้เลย อะไรท่ีเรยีน
มาในรัว้มหาวิทยาลยัก็ไม่ไดใ้ชเ้ลย ไฟความสนกุมอดไหม้
จนตอนนีม้ันจะดับแลว้ แต่ก็หาค�าตอบใหต้ัวเองไม่ไดว้่า
ถา้ลาออกแลว้จะไปท�าอะไร เราควรท�าอยา่งไงตอ่ไปดี

พ่ีมฟูคะ หนมีูเพ่ือนรกัคนหนึง่ เราสนิทกนัมาก ปรกตเิพ่ือนจะเป็นคนรา่เรงิ ตลก
และชอบเท่ียวมากคะ่ แตต่อนนีเ้พ่ือนขาดการตดิตอ่ไปเลย อยูดี่ ๆ  ก็ไมอ่ยาก
คยุกบัหนแูละบอกวา่ชอบอยูค่นเดียวคะ่ เป็นแบบนีม้ากวา่ 2 ปีแลว้คะ่ หนู
กลวัเพ่ือนจะป่วยเป็นโรคซมึเศรา้ หนคูวรท�าอยา่งไรดีคะ
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อาสาสายเปย์

 สวสัดคีะ่ หลงัจากไดร้บัสาระความรูแ้ละความสนกุ
จาก Youth Excellence ไปแล้ว พบกับค�าถาม
ชิงรางวัล ฉบับที่ 410 กันนะคะ โดยเรามีร่มจาก
ส�านักงานยุวกาชาดให้เป็นรางวัลส�าหรับผู้ร่วม
เล่นเกมกับเราค่ะ 

เชิญชวนตอบค�าถามชิงรางวัล จ�านวน 5 รางวัล ได้ทาง QR code นี ้
หมดเขต 28 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายช่ือผู้โชคดีในฉบับหน้า 
ส�าหรับผู้ทีต่อบค�าถามถูกทุกข้อเท่านัน้

1. โครงการนวัตกรรมที่น้อง ๆ อาสายุวกาชาดได้รับรางวัลชนะเลิศ
  ในการประชุม Climate: Red Summit มีช่ือว่าอะไร?
2. ใครคือมือปราบไวรัสเมืองไทย?
3. วัดแจ้งมีช่ือเรียกอย่างเป็นทางการว่าอย่างไร สร้างในสมัยใด?
4. วันที่ 3 กันยายน 2563 ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
  รวมพลังอาสายุวกาชาดท�ากิจกรรมอะไรที่จังหวัดตราด?
5. อาหารคีโตและการรับประทานแบบ intermittent fasting คืออะไร?
6. ท่านช่ืนชอบคอลัมน์ใดของ Youth Excellence
  ฉบับนี้มากที่สุด เพราะเหตุใด?
7. ข้อเสนอแนะเพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศของ Youth Excellence
  ในฉบับต่อไป เช่น คอลัมน์ที่ท่านอยากให้ทีม Youth Excellence
  เพิ่มเติมหรือลดทอน เป็นต้น

รายช่ือผู้โชคดีจากฉบับที่ 409
1. นางทรงศรี วิริยะวงศ์
2. นางสาวสุดารัตน์ เพียรไธสง
3. นางบัวใบ สมแสง
4. นางสาวรัตต์มณี นิ่มทอง

สมัครสมาชิก Youth Excellence
วารสารยุวกาชาด

ปีละ 200 บาท จ�านวน 4 ฉบับ
สแกน QR code ที่นี่

อาสาพาเม้าส์

ปราบ COVID-19... 
วินัยที่ต้องมี

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

 เดอืนสดุทา้ยของปีชวดก�าลงัจะจากไป 

แต ่ COVID-19 ในประเทศไทยก�าลงัจะกลบัมา... 

ใช่แล้วคะ่!! ถา้พวกเราทกุคนไมร่ว่มมอืกนั ปลอ่ย

ใหก้ารด์ตก เขาจะกลบัมาแนน่อนคะ่ และกลับมา

ครั้ง น้ีอาจจะรุนแรงกว่าเดิมเหมือนท่ีหลาย

ประเทศประสบมาแลว้ก็ไดน้ะคะ ดว้ยความหว่งใย 

ทมี Youth Excellence จงึไมร่อช้าท่ีจะขอล็อกตวั

มอืปราบไวรสัเมอืงไทย ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หวัหนา้ศูนยเ์ช่ียวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวทิยาคลนิกิ ภาควชิากุมารเวชศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย มาอปัเดตขอ้มูลและใหค้�าแนะน�าแนวทางการปฏบัิตติวั หากต้องรบัมอืกบั COVID-19

ระลอกใหม ่รวมถงึการใช้ชีวติแบบนวินอรม์ลั (New Normal) อยา่งมคีวามสขุในปีใหม ่2564 กนัด้วยคะ่

ก่อนอืน่เลย ทมี Youth Excellence  ขอขอบพระคุณ

คุณหมอยง ทีเ่มตตาและเคลียรท์ุกคิวให้พวกเราได้

สัมภาษณด์ว่นนะคะ กับสถานการณแ์พร่ระบาดของ 

COVID-19  ทีเ่กดิขึน้ คุณหมอประเมนิว่าเชือ้ไวรัสนีจ้ะ

สร้างความรุนแรงใหเ้ราได้ขนาดไหนคะ โดยเฉพาะ

เมือ่เทยีบกับโรคระบาดจากเชือ้ไวรัสอืน่ ๆ  ทีเ่คยพบค่ะ

 ทกุครัง้ท่ีมีโรคอบุตัใิหมแ่ละองคค์วามรูย้งัมีไมม่าก 

ทกุคนจะเกิดความกลวั COVID-19 ก็เหมือนกนั เกิดจาก

เชือ้ไวรสัสายพนัธุใ์หมท่ี่ไมเ่คยพบมาก่อน ถามวา่หนกัหนา

แคไ่หน ถา้เทียบตัง้แตท่ �างานมาหรอืยอ้นไปรอ้ยปี ก็พดูได้

วา่ COVID-19 เป็นโรคท่ีมาทา้ทายในรอบศตวรรษนี ้ ถา้

ไดศ้กึษาจะพบว่าโรคระบาดรุนแรงจากไวรสัมีมาในอดีต

นบัเป็นรอ้ย ๆ ปี เช่น การระบาดของโรคฝีดาษตัง้แตย่คุ

โรมนั จนกระทั่งมีวคัซีนในการปอ้งกนัและท�าใหโ้รคฝีดาษ

หมดไปในท่ีสดุ ในปี พศ. 2461  ก็มีการระบาดของไขห้วดั

ใหญ่สเปน ซึง่ตรงกบัสมยัของรชักาลท่ี 6 ในประเทศไทย 

ในการระบาดครัง้นั้นเกิดขึน้ในประเทศไทย ขณะท่ีมี

ประชากรเพียงประมาณ 8 ลา้นคน และมีผูป่้วยเกิดขึน้

มากกวา่ 2 ลา้นคน เสยีชีวิตประมาณ 8 หม่ืนคน หรอืราว 1 

เปอรเ์ซน็ตข์องประชากร นบัวา่เป็นโรคท่ีรุนแรงโรคหนึง่ใน

ประวตัศิาสตร ์เทียบกบั COVID-19 ในปัจจบุนั ถา้เราปลอ่ย

ใหมี้การระบาดแบบไขห้วดัใหญ่สเปน และมีผูเ้สียชีวิต

เพียง 1% ของประชากรไทย ก็จะมีคนเสยีชีวิตถงึประมาณ

7 แสนคน ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 2 ปี โรคจะสงบ ความ

รา้ยแรงของ COVID-19 อยูท่ี่เชือ้สามารถแพรใ่นชว่งเวลา

รวดเรว็และงา่ยมาก ตัง้แตก่่อนมีอาการหรอืไมมี่อาการก็

แพรเ่ชือ้ได ้ ฉะนัน้ความทา้ทายคือจะควบคมุโรคอย่างไร 

ซึง่มีทางเดียวคือมาตรการในการลดการแพรก่ระจายของ

โรคจะตอ้งเขม้งวดและเครง่ครดั เพ่ือควบคมุการระบาด

ใหน้อ้ยท่ีสดุและชา้ท่ีสดุ ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีระบบสาธารณสขุ

ของไทยรองรบัได ้เพราะตอ่ใหห้มอเก่งแคไ่หน ถา้ผูป่้วยลน้

โรงพยาบาล อตัราการเสียชีวิตก็สงูแนน่อน

ในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมา ประเทศเราต้องต่อสู้กับ

โรคระบาดรุนแรงจากไวรัสหลายคร้ัง เช่น SARS,

H5N1 เป็นตน้ กระทรวงสาธารณสุขของเราตอ้งรับมอื

เหมอืนหรือแตกตา่งกันอย่างไรคะ และเราจะใช้ชวีติ

อย่างไรเพือ่ใหอ้ยู่กับโรคระบาดตา่ง ๆ  ไดอ้ย่างมคีวามสุข
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 นับถึงปัจจุบันต้นเดือนธันวาคม พ.ศ 2563 

วคัซีนปอ้งกนัโรค COVID-19 ท่ีอยูใ่นการศกึษาในมนษุย์

ระยะท่ี 3 แลว้อยา่งนอ้ย 13 ชนิด และมีการประกาศผล

เบือ้งตน้แลว้ถงึ 4 ชนิด นอกจากนีย้งัมีการอนญุาตใหใ้ช้

ในภาวะฉุกเฉิน เช่นในประเทศสหรฐัอเมริกา แคนาดา 

อังกฤษ รสัเซีย และจีน ส�าหรบัประเทศไทยการจะน�า

วคัซีนมาใชใ้นประเทศจะตอ้งรอไปถึงกลางปีหนา้ โดย

ทั่วไปแลว้โรคระบาดจะยุติลงได ้ ประชากรส่วนใหญ่จะ

ตอ้งมีภมิูตา้นทานเกิดภมิูคุม้กนักลุม่ หรอืท่ีเรยีกวา่ herd 

immunity ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัอ �านาจการกระจายโรค หรอืแพร่

ระบาดของแต่ละโรค ส�าหรบัโรค COVID-19 มีอ�านาจ

การกระจายโรคจากผูป่้วย 1 คนโดยเฉลี่ยแลว้กระจายไป

สูผู่อ่ื้นท่ีท�าใหเ้กิดโรคไดเ้ฉลี่ยประมาณ 2-3 คน ดงันัน้เม่ือ

คดิค�านวณภมิูคุม้กนักลุม่ ส �าหรบัโรค COVID-19 แลว้จะ

อยูท่ี่ประมาณ 60% ของประชากร ดงันัน้การจะใหโ้รคนี ้

สงบลงได ้จ�าเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะตอ้งใหว้คัซีนกบัคนหมูม่าก

หรือปล่อยใหมี้การติดเชือ้ไปแลว้เกิดภูมิตา้นทานอย่าง

นอ้ยรอ้ยละ 60  ก็ประมาณประชากร 40 ลา้นคน ดงันัน้ 

เม่ือมีวคัซีนเขา้สู่ประเทศไทย ในปีแรกจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้

ประชากรไทย จะไดร้บัวคัซีนมากถึงขนาดนัน้ การจะให้

โลกนีส้งบภายในปีหนา้ ก็คงยงัเป็นไปไดย้าก เราคงจะตอ้ง

ใชชี้วิตอยู่ในแบบนิวนอรม์ลัตอ่ไปอีกระยะหนึง่อยา่งนอ้ย

เม่ือมีวคัซีนแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 1 ปี

 ก่อนจากกัน คุณหมอยง ไดใ้หค้วามรู้เกีย่วกับ

เชือ้ไวรัสไว้ว่า ส่วนมากเชือ้ไวรัส จะชอบอากาศเยน็

มากกว่าอากาศที่ร้อน ดังน้ันเราจะเห็นได้ชัดว่า

ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ หรือโรคทางเดินหายใจ

จะระบาดอย่างมาก ในประเทศเขตหนาวโดยเฉพาะ

ช่วงฤดูหนาว แต่ส�าหรับประเทศไทยโรคทางเดิน

หายใจ ส่วนใหญ่  จะพบมากในช่วงฤ ดูฝนที่

มีอากาศชื้น ทั้งนี้เพราะประเทศไทยมีฤดูหนาว

ทีไ่ม่ชัดเจน ไม่เหมอืนอย่างประเทศทีอ่ยู่ในเขตหนาว

อุณหภูมิและความชืน้น่าจะมีผลกับการระบาดของ

โรคได้ เพราะเชื้อจะยังคงอยู่ได้นานในอุณหภูมิ

ทีเ่ยน็หรือมคีวามชืน้ เมือ่รู้เช่นนีแ้ล้ว กอ็ย่าลืมรักษา

สุขภาพใหอ้บอุ่นอยู่เสมอนะคะ

อาสาพาเม้าส์

 ในชว่ง 20 ปีท่ีผา่นมา ประเทศไทยเจอสถานการณก์ารระบาดของโรครา้ยแรงหลายครัง้ เชน่ โรค SARS ในปี 2002

เราก็สามารถปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการระบาดในประเทศไทยได ้ ในปี 2003  ถงึ 2004  มีการระบาดของไขห้วดันก H5N1 

ประเทศไทยก็สามารถผ่านพน้วิกฤตได ้ แต่ครัง้นัน้ ก็มีการท�าลายสตัวปี์กและมีสตัวปี์กท่ีเสียชีวิตเองเป็นจ�านวนมาก 

ในปี  2009  ก็มีการระบาดของไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม ่2009  แตเ่น่ืองจากโรคดงักลา่วไมรุ่นแรงมาก การระบาดใชเ้วลา 

2 ปี โรคก็สงบลงและเชือ้ไขห้วดัใหญ่ดงักลา่ว ก็เปลี่ยนเป็นไขห้วดัใหญ่ตามฤดกูาล หลงัจากนัน้ในปี 2012 มีการระบาด

อยา่งมากของโรค มือ เทา้ ปาก ในประเทศไทย ท่ีเกิดจากสายพนัธุ ์CA6 ประเทศไทยก็ผา่นมาไดโ้ดยตลอด ดว้ยมาตรการ

ของกระทรวงสาธารณสขุ และความรว่มมือของบคุลากรทางการแพทย ์และประชาชนทกุทา่นดว้ยดีเสมอมา การตอ่สูก้บั

โรคระบาดในวงกวา้งท่ีรุนแรงจากไวรสั จ�าเป็นตอ้งอาศยัความรว่มมือจากทกุฝ่ายและทกุคน จงึจะประสบความส�าเรจ็ 

สิ่งท่ีส �าคญัอีกอยา่งหนึง่คือ ทกุคนจะตอ้งมีระเบียบวินยั และขอ้มลูทางการระบาดจะตอ้งโปรง่ใส ตามความเป็นจรงิ 

 การท�าสงครามของประชากรโลกกับโรคระบาด ทุกประเทศต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพ่ือความอยู่รอด 

ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย สิ่งส �าคัญในการต่อสูก้ับ COVID-19 ของประเทศไทย คือ มาตรการป้องกันต้องเข้มแข็ง

คนไทยทกุคนตอ้งอดทนและช่วยเหลือกนั หมอโนกจิุกลา่ววา่ “ความอดทนแมเ้ป็นยาขม แตผ่ลของมนัคือขนมหวาน” 

ถา้ทกุคนรว่มมือรว่มใจกนั ขอใหอ้ดทนกบัความยากล�าบาก อดทนปรบัตวั อดทนตอ่ความฟุ่ มเฟือย ใชชี้วิตตามหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง คนท่ีมีมากก็แบง่ปันช่วยเหลือคนท่ีไม่มี ช่วยประคบัประคองกนัไปจนกวา่จะมียารกัษาท่ีดี 

หรอืมีวคัซีนปอ้งกนัเพ่ือหยดุยัง้โรค ซึง่นา่จะใชเ้วลาเป็นปี เราก็จะอยูก่นัอยา่งมีความสขุ  

มกีารแพร่ระบาดของ COVID-19 จากผู้ทีลั่กลอบเดนิทางข้ามประเทศผ่านช่องทางธรรมชาต ิท�าใหม้ผู้ีตดิเชือ้

ในประเทศไทยเพิม่ขึน้ เราจะแก้ไขสถานการณนี์อ้ย่างไรคะ?

 อยา่งท่ีบอก การปอ้งกนัไมใ่หมี้โรคระบาดในประเทศไทย จ�าเป็นตอ้งอาศยัทกุภาคสว่น รวมทัง้ประชาชนคนไทย

ทกุคน ตอ้งใหค้วามรว่มมือ จงึจะสามารถปอ้งกนัการระบาดในประเทศได ้ ทางภาครฐัเองก็จะตอ้งมีมาตรการในการ

ควบคมุ ไมใ่หมี้ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศผา่นทางชอ่งทางธรรมชาต ิและไมไ่ดถ้กูกกักนัปอ้งกนัโรคตามมาตรฐานท่ีไดว้างไว ้

ประชากรไทยทกุคน สามารถกลบัสูแ่ผน่ดนิเกิดได ้แตจ่ะตอ้งเขา้มาตามวิถีทางท่ีปกต ิและตอ้งอยูใ่นสถานกกักนัอยา่งนอ้ย

14 วนั  มีการตรวจโรคตามมาตรฐานท่ีไดว้างไว ้ผูท่ี้ลกัลอบเขา้มาและมีการตรวจพบเชือ้ ก็ไดมี้การตดิตาม หาผูส้มัผสั

โรคใหไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ เพ่ือท่ีจะควบคมุการระบาดของโรค 

 ในสว่นของประชากรไทยทัง้ประเทศทกุคน จะตอ้งตัง้มั่นในการปอ้งกนัโรค ปอ้งกนัเขา ปอ้งกนัเรา ดว้ยการใส่

หนา้กากอนามยัเม่ือออกจากบา้นทกุครัง้ หมั่นท�าความสะอาดลา้งมือ ใช ้alcohol gel ในกรณีท่ีไมส่ะดวกในการลา้งมือ 

ไม่จบัตอ้งใบหนา้ ถา้คิดว่ามือนัน้ยงัไม่สะอาด พยายาม

หลีกเลี่ยง หรอืก�าหนดระยะห่างในการเขา้สูแ่หลง่ท่ีมีคน

อยู่เป็นจ�านวนมาก อย่างเครง่ครดั ทกุคนตอ้งมีระเบียบ

วินยั และความรบัผิดชอบ รวมทัง้ความซ่ือสตัย ์ ในการ

บอกความจริง ไปสถานท่ีใดก็อย่าลืมฝากรอยเทา้ดว้ย

การสแกน ไทยชนะก่อน และหลงัออกจากสถานท่ีนัน้ เชน่

การไปหา้งสรรพสินคา้ ในภาวะท่ีเกิดโรคภายในประเทศ

สถานท่ีจะแพร่กระจายโรคได้ง่าย ๆ จากบทเรียนใน

การระบาดระลอกแรก รวมทัง้ในประเทศเกาหล ีและญ่ีปุ่ น 

ไดแ้ก่ สถานเรงิรมยต์า่ง ๆ  ผบั และบาร ์สนามมวย ถา้หลกีเลีย่ง

ไดก็้ควรจะหลีกเลี่ยง รวมทัง้สถานท่ีอบั ปกปิด อากาศ

ถ่ายเทไมส่ะดวก ถา้เป็นไปไดค้วรเปิดประตหูนา้ตา่งใหมี้

อากาศถ่ายเทไดดี้ เพ่ือลดการแพรก่ระจายของเชือ้โรคทาง

เดนิหายใจตา่ง ๆ  ได ้ถา้ทกุคนชว่ยกนั เราจะลดการระบาด

ของโรคลงไดอ้ยา่งแนน่อน

แล้วในส่วนของสถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก

ในปีหน้า จากมุมมองของคุณหมอ คาดว่าสถานการณ์

น่าจะมแีนวโน้มในทศิทางไหน อย่างไรคะ?

 ในปัจจุบัน จะเห็นไดว้่า ในแต่ละวันมีผูป่้วย

ติดเชือ้ 5-6 แสนคนและขณะนีมี้ผูป่้วยติดเชือ้ท่ีมีการ

รายงานรว่ม 70 ลา้นคนแลว้ (กลางเดือนธนัวาคม) การ

ระบาดจะเริ่มจากเมืองใหญ่ ๆ แลว้จึงเขา้สู่ชนบท และ

เริ่มจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ไปสู่ประเทศท่ีก�าลงัพฒันา

หรือประเทศท่ียากจน ดงัจะเห็นไดว้่าช่วงท่ีผ่านมา จึง

มีการระบาดอย่างมากในยโุรปและอเมริกา มากกว่าใน

แอฟรกิา และเม่ือโรคนีเ้ขา้สูอิ่นเดีย และแอฟรกิาก็จะมีการ

ระบาดอยา่งมาก เพราะมาตรการในการปอ้งกนัและระบบ

สาธารณสขุ เป็นปัจจยัส�าคญัในการควบคมุปอ้งกนัโรค ใน

ปีหนา้การระบาดของโรคในชว่งครึง่ปีแรกก็ยงัคงรุนแรงอยู ่

เพราะปรมิาณวคัซีนท่ีสามารถผลิตได ้ มีจ�านวนจ�ากดัอยู่

มาก และไมเ่พียงพอท่ีจะกระจายไปทั่วโลก ท่ีจะท�าใหย้ตุิ

การระบาดของโรคได้

ขอความรู้เกีย่วกับข่าววัคซนี COVID-19 นะคะ เพิง่มี

ข่าวว่าหลายประเทศเร่ิมมกีารทดลองฉีดวัคซนีใหแ้ก่

ผู้ป่วย น่ันหมายความว่าพวกเราชาวไทยน่าจะได้ใช้

วัคซนีเร็ว ๆ นีเ้ช่นกัน หรืออกีนัยหน่ึงคอื พวกเราจะ

ไม่ตอ้งกลัว COVID-19 อกีตอ่ไป และจะสามารถใช้

ชวีติไดอ้ย่างปกตเิหมอืนเดมิภายในปีหน้าใช่ไหมคะ?

หากการแพร่ระบาดของเชือ้โรคเหมือนไฟไหม้บ้าน

ส่ิงแรกที่ทุกคนต้องท�า ไม่ใช่การหาว่าใครเป็น

ต้นเพลิง แต่ต้องร่วมมือกันเร่งดับไฟ

Youth Excellence    3130   วารสารยุวกาชาด ปีที ่70  เล่มที ่1  ฉบับที ่410  กันยายน - ธันวาคม 2563



เมืองไทยมือปราบไวรัส

อาสาพาเม้าส์



ISSN 0125-3972 TRC.RY-TMR03-21-0001

-  กด 1

website

facebook

twitter

youtube

ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
1871 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 2
ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330


