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เพื่่�อคุุณภาพื่ชีีวิิตและอาสากาชีาด

บทบรรณาธิิการ
 สวััสดีีทุุกทุ่านครัับ พบกัับอาสาสารฉบับเดืือนเมษายนถึึง
กัันยายน 2564 เนื�องจากัเกิัดืวิิกัฤตกัารณ์์ โควิิดื 2019 สำานักังาน
อาสากัาชาดืจึงปฏิิบัติงานตามมาตรกัารเพื�อควิามปลอดืภััยแก่ั 
อาสากัาชาดืด้ืวิยกัารขอให้้มีกัารงดืกิัจกัรรมของอาสากัาชาดื  
อย่างไรก็ัตาม อาสาสารยังคงกัลับมานำาเสนอข่าวิสารทีี่�น่าสนใจ
เห้มือนเช่นเคย  

 เร่ั�มต้้นดีว้ัยก่จกรัรัมทุำาบุญครับรัอบวัันคล้้ายวัันสถาปนา  
81 ปีสำานักงานอาสากาชาดี ต่อด้ืวิย ด้ีานการัอบรัมหลั้กสูต้รั  
NLP : Positive Self Talk เพ่ื่�อการัเยียวัยาต้นเองแล้ะ 
ผูู้้อ่�น การัปรัะชุมอาสากาชาดีปฏ่ิบัต่้งานศููนย์ควัามเป็นเล่้ศูทุาง 
การัแพื่ทุย์ (คล่้น่กโรัคพื่าร์ัก่นสัน, คล่้น่กโรัคล้มชักแล้ะคล่้น่ก 
โรัคหล้อดีเล่้อดีสมองตี้บ) โครังการับูรัณาการักลุ่้มภารัก่จกาชาดี
จัดีก่จกรัรัมนำาร่ัองการัรัับสมัครัอาสาสมัครัสภากาชาดีไทุย  
ผู่้านรัะบบ VTRIS แล้ะ Application Thai Red Cross  
Volunteer เพื�อสร้างอาสาสมัครสภัากัาชาดืไที่ยให้้มีจำานวิน
ครอบคลุมทัี่�วิประเที่ศ

 ต่อมาคือ ก่จกรัรัมรัวับรัวัมการัทุำาควัามดีีของอาสากาชาดี
ในช่วังเช่�อโคว่ัดีแพื่ร่ัรัะบาดี ในรูปแบบกัารบริจาคสิ�งของ กัาร 
ช่วิยเห้ลือซึึ่�งกัันและกััน ผูู้้ด้ือยโอกัาส ภัายใต้โครงกัารกัล้าดีื  
แนวิคิดืว่ิา กัารที่ำาควิามดีื ที่ำาได้ืทุี่กัทีี่� ทุี่กัเวิลา แค่ใจอยากัจะที่ำา  
ด้ืวิยจิตสำานึกัของกัารเป็นผูู้้ให้้และส่งต่อควิามดีืนั�น ด้ืวิยกัารให้้ 
ไม่สิ�นสุดื

 รวิมทัี่�งกิัจกัรรมอาสากัาชาดืรุ่นต่างๆ เช่น กัารที่ำานำ�ายา
อเนกัประสงค์ของอาสากัาชาดืโครงกัารอาสาพัฒนาคุณ์ภัาพชีวิิต 
สู่เศรษฐกิัจพอเพียง กัารมอบสิ�งของ บริจาคเงินในนาม อาสากัาชาดื
กัลุ่มงานบ้านธััญญพรและสิ�งประดืิษฐ์เพิ�มมูลค่าที่ำาดีืไม่สิ�นสุดื เพื�อ
ประโยชน์สาธัารณ์ะ 

จััดทำำ�โดย
สำานัักงานัอาสากาชีาด สภากาชีาดไทย

ทำ่�ปรึึกษ�
ศาสตราจารย์กิตติคุุณ 
นัายแพื่ทย์ดำารง เหรียญประยูร
สิริกันัยา ศิริรังษีี
กิตติธััชี กลิ�นัลอย
ดร.ณัฏฐพื่งศ์ จันัทราทิพื่ย์

บรึรึณ�ธิิก�รึ
จันัทิมา สามลฤกษี์

กองบรึรึณ�ธิิก�รึ
สุรศักดิ� จั�นัจีนั
อินัทิรา บำำารุงแคุวิ้นั
วินัิดา กลิ�นัขำำา

สำำ�นัักง�นั
1873 ถนันัพื่ระราม4 แขำวิงปทุมวิันั เขำต
ปทุมวิันั กรุงเทพื่ฯ 10330

โทำรึศััพทำ์ 
0 2251 0582, 0 2252 6913, 
0 2251 0385, 0 2256 4287, 
0 2256 4583-4

โทำรึสำ�รึ 
0 2252 8711

Facebook
สำานัักงานัอาสากาชีาด
สภากาชีาดไทย 

พิมพ์ทำ่�
บำริษีัท โอ.เอส.พื่ริ�นัติ�ง เฮ้้าส์ จำากัด 
113/13 ซอยวิัดสุวิรรณคุีรี ถนันับำรมราชีชีนันัี 
แขำวิงอรุณอมรินัทร์ เขำตบำางกอกนั้อย 
กรุงเทพื่มหานัคุร 10700

โทำรึศััพทำ์ 
0 2433 3653, 0 2434 6850,
0 2434 6851
E-mail: creative@osprintinghouse.com
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สารบัญ
วิารสารสำานัักงานัอาสากาชีาด
ปีที� 29 ฉบำับำที� 2 ประจำาเดือนัเมษีายนั - กันัยายนั 2564

Achievement ห้มายถึึง ควิามมุ่งมั�นในกัารที่ำางานเพื�อให้้ประสบควิามสำาเร็จ และสัมฤที่ธิั�
ผู้ลตามวัิตถุึประสงค์และเป้าห้มายทีี่�กัำาห้นดืไว้ิ

Responsiveness ห้มายถึึง กัารให้้บริกัารทีี่�ดืำาเนินกัารได้ืภัายในระยะเวิลา ทีี่�กัำาห้นดื 
สร้างควิามเชื�อมั�นและตอบสนองควิามคาดืห้วัิงของผูู้้รับบริกัาร และผูู้้มีส่วินได้ื ส่วินเสีย

Service Mind ห้มายถึึง มีหั้วิใจบริกัารและจิตอาสาอย่างแท้ี่จริง มีควิามตั�งใจทีี่�จะให้้บริกัาร 
ทีี่�ดีืทีี่�สุดืแก่ัผูู้้รับบริกัาร ห้รือผูู้้เกีั�ยวิข้องอื�นๆ

Accountability ห้มายถึึง มีควิามรับผิู้ดืชอบต่องานทีี่�ได้ืรับมอบห้มาย มีกัระบวินกัาร 
ที่ำางานทีี่�เปิดืเผู้ยตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถึตรวิจสอบได้ื

กิจักรึรึม 81 ปี สำำ�นัักง�นั
81ปี สำานัักงานัอาสากาชีาด  4
Be Arsa Be Volunteer 
สารอวิยพื่ร 5
ทำาบำุญคุล้ายวิันัสถาปนัาอาสากาชีาด 8
มอบำถุงบำำารุงขำวิัญ  9
โคุรงการ "กล้าดี" 10

กิจักรึรึมอบรึมอ�สำ�ก�ช�ด
การอบำรมหลักสูตร NLP : 12
Positive Self Talk

กิจักรึรึมก�รึปรึะชุมอ�สำ�ก�ช�ด 
แนัวิทางการปฏิบำัติงานั Kiosk คุรั�งที� 1 13
การประชีุมจักษีุโมเดล 13
การปฏิบำัติงานัศูนัย์คุวิามเป็นัเลิศ 14
ทางการแพื่ทย์
 

กิจักรึรึมอ�สำ�ก�ช�ด 
โคุรงการอาสาพื่ัฒนัาคุุณภาพื่ชีีวิิตสู�เศรษีฐกิจพื่อเพื่ียง 15
การรับำสมัคุรอาสากาชีาด ผ่�านัระบำบำ VTRIS 16
พื่ิธัีวิางพื่านัพื่่�ม ในัวิันัคุล้ายวิันัพื่ระราชีสมภพื่  17
สมเด็จพื่ระกนัิษีฐาธัิราชีเจ้า กรมสมเด็จ
พื่ระเทพื่รัตนัราชีสุดาฯ สยามบำรมราชีกุมารี
โคุรงการ Haze and Harm Prevention  18
กิจกรรมอาสากาชีาดกลุ�มงานับำ้านัธััญญพื่รฯ 18
กิจกรรมอาสากาชีาดปฏิบำัติงานัโรงพื่ยาบำาลสมเด็จฯ 19

ข่่�วกิจักรึรึมอ�สำ�ก�ช�ด
ปฏิบำัติงานัคุัดกรองผู่้เขำ้ารับำวิัคุซีนัโคุวิิด-19 20
กิจกรรมผ่ลิตหนั้ากากอนัามัยรักษี์เรารักษี์โลก 22
พื่ิธัีสรงนัำ�าพื่ระและรดนัำ�าขำอพื่ร 29

สำ�รึะนั่�รึ้�เพ่�อสำุข่ภ�พ
การดูแลตนัเองในัยุคุโคุวิิด 19 และ Home Isolation  30
 

A
R
S
A

 ปัจจุบันองค์กัรต่างๆ ต้องปรับตัวิให้้สามารถึรับกัับควิามเปลี�ยนแปลงทีี่�เกิัดืขึ�น ทัี่�งปัจจัยจากัภัายนอกัและภัายในองค์กัรเอง สำานักังาน 

อาสากัาชาดืจึงจำาเป็น ต้องปรับปรุงกัารบริห้ารงานเพื�อให้้สามารถึปฏิิบัติภัารกิัจห้ลักัทีี่�ได้ืรับมอบห้มายจากั สภัากัาชาดืไที่ย ในกัารพัฒนาคุณ์ภัาพชีวิิต 

ผูู้้สูงอายุ เด็ืกั เยาวิชน และผูู้้ด้ือยโอกัาส รวิมทัี่�งงานประจำาอื�นๆ อย่างไรก็ัตาม กัารสร้างค่านิยมดัืงกัล่าวิข้างต้น ไม่สามารถึที่ำาให้้เกิัดืขึ�นได้ืในทัี่นทีี่ 

กัารเปลี�ยนแปลงจะดืำาเนินกัารอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดืยให้้ผูู้้เกีั�ยวิข้องทุี่กัคนมีส่วินร่วิมในกัารปรับปรุงเพื�อให้้มีกัารพัฒนาสำานักังานอาสากัาชาดื 

ไปในทิี่ศที่างทีี่�กัำาห้นดื เช่น กัารจัดืกัลุ่มอาสากัาชาดื เพื�อปฏิิบัติกิัจกัรรมในรูปแบบ Happy Team โดืยเน้นกัารที่ำางานอย่างเป็นมิตร มีจิตห้รรษา 

และเป็นทีี่�พึ�งพาได้ื มีกัารวัิดืผู้ลควิามพึงพอใจ มีกัารปรับปรุงแก้ัไขเพื�อเพิ�มคุณ์ภัาพของกัารปฏิิบัติงานให้้ได้ืมาตรฐานและสัมฤที่ธิั�ผู้ลตามเป้าห้มาย

A-R-S-A (อ่านว่ัา "อาสา") เป็นคำาทีุ�กำาหนดีข้�น เป็นค่าน่ยม (Core Value) ในการัทุำางานของสำานักงานอาสากาชาดี ซึ่้�งปรัะกอบดี้วัย 
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กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

4 เมษายน ~ กัันยายน 64

การบรรเทาทุกข์์
ผู้้�ปีระสบภััย

วัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564 วัันคล้้ายวัันสิถาปนาสิำานักงานอาสิากาชาด 
สิภากาชาดไที่ย ในปี 2564 น่� นับเป็นปีที่่� 81 ในการดำาเนินภารกิจ
เพื่่�อรองรับภารกิจหล้ักของสิภากาชาดไที่ย 4 ประการ ได้แก่

การพััฒนา
คุุณภัาพัชีีวิิต

การบริการโลหิิต 
ดวิงตา อวัิยวิะ

การบริการทางการแพัทย์
และสุข์ภัาพัอนามัย

81 ปีี 
สำานักงานอาสากาชีาด

Be Arsa 
Be Volunteer
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กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

สำานักังานอาสากัาชาดื มีห้น้าทีี่�ตามแผู้นยทุี่ธัศาสตรน์โยบายด้ืานบริห้ารจดัืกัารอาสาสมคัร โดืยเฉพาะ
อย่างยิ�งอาสากัาชาดืที่ี�ปฏิิบัติงานด้ืวิยควิามเสียสละ ร่วิมมือ ร่วิมใจ ใฝ่่สามัคคี มีประสิที่ธิัภัาพ ที่ำาให้้กัาร 
ดืำาเนินงานโดืยรวิมของสำานักังานอาสากัาชาดืมีกัารพัฒนาอย่างต่อเนื�องและมีควิามก้ัาวิห้น้ามาโดืยตลอดื  
จึงกัล่าวิได้ืว่ิาอาสากัาชาดืเปรียบเป็นกัำาลังสำาคัญของสำานักังานอาสากัาชาดื เพื�อปฏิิบัติกัารช่วิยเห้ลือ 
ผูู้้ด้ือยโอกัาส ผูู้้ประสบภััย และรับใช้สังคมตามภัารกัิจห้ลักั และภัารกิัจสนับสนุนของสภัากัาชาดืไที่ย  
โดืยยึดืค่านิยม ARSA

ตลอดืระยะเวิลากัว่ิา 80 ปีทีี่�ผู่้านมา และกัารก้ัาวิเข้าสู่ปีทีี่� 81 อย่างภัาคภูัมิ สำานักังานอาสากัาชาดื 
มุ่งเน้นกัารพัฒนาอาสากัาชาดืในทีุ่กัมิติ กัารพัฒนาทัี่กัษะควิามสามารถึของอาสากัาชาดื เน้นกัารมีส่วินร่วิม 
ทุี่กักิัจกัรรมและโครงกัารทีี่�มุ่งเน้นประโยชน์เพื�อสังคมและประเที่ศชาติ ซึึ่�งเป็นสิ�งทีี่�สำานักังานอาสากัาชาดื 
ยึดืถืึอและตระห้นักัตลอดืมาตั�งแต่อดีืตจนถึึงปัจจุบัน

Achievement Responsiveness Service Mind Accountability
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กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

สารเลข์าธิิการสภัากาชีาดไทย
เน่�องในวัินคุล�ายวัินสถาปีนาสำานักงานอาสากาชีาด

คุรบรอบปีีที� 81 

ในศุุภวารดิิถีีครบรอบวันสถีาปนาสำานักงานอาสากาชาดิ สภากาชาดิไทย ปีที� 81 
ในวันที� 1 สิงหาคม 2564 ผมขอแสดิงความยินดีิอย่างจริงใจมายังสำานักงานอาสากาชาดิ
ซ่ึ่�งได้ิดิำาเนินภารกิจด้ิานงานอาสาสมัครสภากาชาดิไทยด้ิวยความเข้มแข็งอย่างต่่อเน่�อง 
มายาวนาน 

 
ท่านอาสากาชาดิและเจ้าหน้าที�สำานักงานอาสากาชาดิทุกท่าน ได้ิประกอบคุณงาม

ความดีิ เสียสละอุทิศุเวลา กำาลังกาย กำาลังใจ กำาลังสติ่ปัญญา ปฏิิบัติ่งานด้ิวยความวิริยะ
อุต่สาหะ ทำาคุณประโยชน ์แก่สำานักงานอาสากาชาดิ และสภากาชาดิไทยมาอยา่งต่่อเน่�อง
เป็นระยะเวลานาน เป็นที�น่าสรรเสริญ ควรค่าแก่การยกย่องเชิดิชูให้เป็นแบบอย่างของการ
ทำางานจิต่อาสาอย่างแท้จริง  

 
ผมขอถ่ีอโอกาสอันเป็นมงคลนี� อำานวยพรให้อาสากาชาดิทุกท่านมีสุขภาพ

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ประสบความสุขสวัสดิิ�พิพัฒนมงคล ความสำาเร็จ ความสมหวัง
ในสิ�งที�ปรารถีนา และเจริญด้ิวยจตุ่รพิธพรชัย ค่อ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปราศุจาก 
ทุกข์ โศุก โรคภัย และภยันต่รายทั�งหลายทั�งปวงต่ลอดิกาลนาน  

(นายเต่ช  บุนนาค) 
เลขาธิการสภากาชาดิไทย  

6 เมษายน ~ กัันยายน 64
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กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

7เมษายน ~ กัันยายน 64

( รศุ.ดิร.นพ.พิชิต่ สุวรรณประกร )
ท ี�ปร่กษากิต่ติ่มศัุกดิิ� สำานักงานอาสากาชาดิ

อาสากาชีาดทศวิรรษใหิม่ New Normal
 อาสากาชาดิเข้าสู่ทศุวรรษใหม่ปีที� 81 แล้ว เป็นช่วงที�มีหลายสิ�งหลายอย่างที�ไม่ปฏิิบัติ่เหม่อนเดิิม 
(normal) อาสากาชาดิจ่งต้่องปฏิิบัติ่แบบใหม่ (New) ที�เรียกว่า “New Normal” อันเน่�องจากการระบาดิของ
โรค COVID-19
 อาสากาชาดิ New Normal ควรเปน็อยา่งไร เปน็เร่�องที�ท้าทายเป็นอยา่งยิ�ง เพ่�อให้เกิดิ New Normal 
สำาเร็จ จ่งขออวยพรแบบ New Normal นะครับ
ขอให้้อาสากาชาด แข็งแรงปลอดโรค (COVID-19) โดิยการฉีีดิ Vaccine ให้ครบ dose และครอบคลุม 
การกลายพันธ์ุของเจ้า virus ตั่วนี�
ขอให้้อาสากาชาด มีีความีสุขด้วยการทำำางานทีำ�บ้้าน work at home แต่่เยี�ยมผู้ป่วยถ่ีงบ้านเสม่อนจริงผ่าน 
virtual home health care
ขอให้้อาสากาชาด อายุยืนยาวด้วยการออกกำาลังกายสมีำ�าเสมีอ ห่างไกลโรคหัวใจและเบาหวานด้ิวย application
ขอให้้อาสากาชาด สมีห้วังทุำกประการกับ้ประสบ้การณ์์ New Normal ของสำานักงานอาสากาชาดิ
ขอให้้สำานักงานอาสากาชาดไทำยก้าวไกลไปกับ้ New Normal

สารเน่�องในวัินคุล�ายวัินสถาปีนา สำานักงานอาสากาชีาดคุรบรอบปีีที� 81

เน่�องในโอกาสวันคล้ายวันสถีาปนาสำานักงานอาสากาชาดิครบรอบ 81 ปี ในวันที� 1 สิงหาคม พ.ศุ. 2564 
ผมขอส่งความปรารถีนาดีิและขอแสดิงความช่�นชมมายังอาสากาชาดิและเจ้าหน้าที�สำานักงานอาสากาชาดิ 
ทุกท่านที�ได้ิเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ ปฏิิบัติ่งานช่วยเหล่อบรรเทาความเด่ิอดิร้อน บรรเทาทุกข์แก่เพ่�อนมนุษย์
ให้พ้นจากทุกข์ภัยต่่างๆ โดิยไมเ่ล่อกปฏิิบัติ่ในเร่�องสัญชาติ่ เช่�อชาติ่ ความเช่�อทางศุาสนา ชั�นวรรณะ หร่อความ
คิดิเห็นทางการเม่อง ซ่ึ่�งการปฏิิบัติ่งานของท่านนอกจากเป็นการช่วยเหล่อบุคคลและสังคมส่วนรวมแล้ว  
ยังเป็นตั่วอย่างที�ดีิให้แก่คนในสังคมได้ิมีโอกาสรับรู้และเจริญรอยต่ามในการบำาเพ็ญประโยชน์เพ่�อผู้อ่�นด้ิวย
ความรัก ความเมต่ต่า ความเสียสละ ความเพียร โดิยไม่มุ่งหวังสิ�งใดิต่อบแทนเป็นการส่วนตั่ว

ผมจ่งขอถ่ีอโอกาสนี�ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ�ง และขออาราธนาคุณพระศุรีรัต่นต่รัยและ 
สิ�งศัุกดิิ�สิทธิ�ทั�งหลายในสากลโลก โปรดิดิลบันดิาลให้อาสากาชาดิและเจ้าหน้าที�สำานักงานอาสากาชาดิทุกท่าน 
และครอบครัวประสบความสุข ความเจริญ ถ่ีงพร้อมด้ิวยจตุ่รพิธพรชัยทุกประการต่ลอดิไป

( ดิร.สุเมธ ตั่นติ่เวชกุล )
ท ี�ปร่กษากิต่ติ่มศัุกดิิ� สำานักงานอาสากาชาดิ
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วัินคุล�ายวัินสถาปีนา
สำานักงานอาสากาชีาด 

ทำาบุญ

ผู่้บำริหารสำานัักงานัอาสากาชีาด พื่ร้อมด้วิย เจ้าหนั้าที�
สำานัักงานัอาสากาชีาด ร�วิมประกอบำพื่ิธัีทำาบำุญในัโอกาส
คุรบำรอบำการสถาปนัาสำานัักงานัอาสากาชีาดในัปีที� 81

วัินทีี่� 30 สิงห้าคม 2564 ศาสตราจารย์ กิัตติคุณ์  นายแพที่ย์ ดื ำา รง  
เห้รียญ ประยูร  ผูู้้ อ ำา น วิ ยกัารส ำา นักั งานอาสา กัาชาดื  สภัากัาชาดืไที่ย  นำาคณ์ะ
ผูู้้บริห้ารและเจ้าห้น้าทีี่�ประกัอบพิธัทีี่ำาบุญ ในโอกัาสครบรอบกัารสถึาปนา
สำานักังานอาสากัาชาดื ในปีทีี่� 81 เพื�อควิามเป็นสิริมงคลแก่ับุคลากัร
สำานักังานอาสากัาชาดื และอาสากัาชาดื ตลอดืจนอุทิี่ศบุญกุัศลถึวิายแก่ั 
ผูู้้ล่วิงลับ ณ์ ตึกัวิชิรญาณ์วิงศ์ โรงพยาบาล จุฬาลงกัรณ์์  สภัากัาชาดื ไที่ย

กัองอาสากัาชาดื เปิดืรับสมัครผูู้้มีจิตกุัศลอายุไม่ตำ�ากัว่ิา 18 ปี  
มาเป็นอาสากัาชาดืเป็นครั�งแรกั เมื�อวัินทีี่� 1 สิงห้าคม 2483 ซึึ่�งต่อมา 
ถืึอเป็นวัินสถึาปนาสำานักังานอาสากัาชาดื

บำารุงข์วัิญบุคุลากรทางการแพัทย์ 
และ ผู้้�ป่ีวิยโคุวิิคุ-19

เนื�องในโอกัาสครบรอบ 81 ปี วัินสถึาปนาสำานักังานอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย อาสากัาชาดื รุ่น 2/2552 ได้ืร่วิมกัันที่ำากิัจกัรรม 
บำารุงขวัิญบุคลากัรที่างกัารแพที่ย์ และผูู้้ป่วิยโควิิดื-19 โดืยมอบข้าวิกัล่อง 
ขนม และนำ�าขิง จำานวิน 300 ชุดื แก่ัโรงพยาบาลผูู้้สูงอายุบางขุนเทีี่ยน 
กัที่ม. โดืยนางสาวิศิริพร งามอภิัลักัษณ์์ ตัวิแที่นรุ่นเป็นผูู้้มอบโดืยแพที่ย์
และเจ้าห้น้าทีี่�โรงพยาบาลรับมอบ เมื�อวัินทีี่� 4 สิงห้าคม 2564 ทีี่�ผู่้า นมา

กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

8 เมษายน ~ กัันยายน 64
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กิจกรรม
มอบชุีดเยี�ยมบำารุงข์วัิญ
แก่ผู้้�ป่ีวิยสามัญ

ในโอกัาสครบรอบ 81 ปี สำานักังานอาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย 
ได้ืจัดืให้้มีกิัจกัรรมนำาชุดืเยี�ยมบำารุงขวัิญผูู้้ป่วิยไปมอบให้้กัับผูู้้ป่วิยสามัญ  
ทีี่�เข้ารับกัารรักัษาทีี่�โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ สภัากัาชาดืไที่ย โรงพยาบาล
สมเด็ืจพระบรมราชเที่วีิ ณ์ ศรีราชา อีกัทัี่�งที่ห้าร ตำารวิจ และอาสาสมัคร
ทีี่�บาดืเจ็บจากัราชกัารสนามในโรงพยาบาลพระมงกุัฎเกัล้า โรงพยาบาล
ตำารวิจ และมอบให้้กัับมูลนิธิัสงเคราะห์้เด็ืกัของสภัากัาชาดืไที่ย รวิมทัี่�งสิ�น
จำานวิน 1,700 ชุดื เพื�อช่วิยเห้ลือบรรเที่าควิามเดืือดืร้อนของผูู้้ป่วิย 
และญาติ ในสถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของไวิรัสโคโรนา 2019

วัินทีี่� 11 สิงห้าคม 2564 ศาสตราจารย์กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง 
เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื นำาคณ์ะเจ้าห้น้าทีี่�
สำานักังานอาสากัาชาดื มอบถุึงบำารุงขวัิญแก่ัผูู้้ป่วิยเพื�อเป็นขวัิญและ 
กัำาลังใจ โดืยมอบให้้โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ จำานวิน 1,000 ชุดื  
มูลนิธิัเด็ืกั 100 ชุดื โรงพยาบาลตำารวิจ 100 ชุดื และโรงพยาบาล
พระมงกุัฎเกัล้า 100 ชุดื รวิมทัี่�งสิ�น 1,300 ชุดื  

 วัินทีี่� 26 สิงห้าคม 2564 
ศาสตราจารย์กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์
ดืำารง เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัาร
สำานักังานอาสากัาชาดื นำาคณ์ะ
อาสากัาชาดืปฏิิบัติงานพื�นทีี่�งาน 
โรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเที่วีิ 
ณ์ ศรีราชา นำาโดืย นางจุฑามาศ 
อรรคเศรษฐัง ผูู้้ดูืแลอาสากัาชาดื 
เจ้าห้น้าทีี่�สำานักังานอาสากัาชาดื 
มอบถุึงบำารุงขวัิญแก่ัผูู้้ป่วิยเพื�อ 
เป็นขวัิญและกัำาลังใจ โดืยมอบให้้ 
โรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเที่วีิ 
ณ์ ศรีราชา จังห้วัิดืชลบุรี จำานวิน 
350 ชุดื 

 สำานักังานอาสากัาชาดื นำา
ถุึงบำารุงขวัิญมามอบเนื�องในโอกัาส
วัินคล้ายวัินสถึาปนาสำานักังาน 
อาสากัาชาดืเป็นประจำาทุี่กัปี และ 
ในปีนี�สำานักังานอาสากัาชาดืได้ื
ดืำาเนินกิัจกัารมา ครบ 81 ปี ใน 
วัินทีี่� 1 สิงห้าคม 2564 ทีี่�ผู่้านมา

บำารุงข์วัิญบุคุลากรทางการแพัทย์ 
และ ผู้้�ป่ีวิยโคุวิิคุ-19

กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
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การใหิ�ไม่สิ�นสุดข์อง
              #อาสากาชีาด 

กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด
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กิจกรรม 81 ปีี 
สำำ�นัักง�นัอ�สำ�ก�ช�ด

ในโครงกัาร “กล้้าดีี” กัารที่ำาควิามดีื 
ที่ำาได้ืทุี่กัทีี่� ทุี่กัเวิลา แค่ใจอยากัจะที่ำา ด้ืวิย
จิตสำานึกัของกัารเป็นผูู้้ให้้ และส่งต่อควิามดีืนั�น 
ด้ืวิยกัารให้้ไม่สิ�นสุดื โดืยสำานักังานอาสากัาชาดื
สภัากัาชาดืไที่ย 

#Together we are  กัารปลูกัฝั่ง 
และสร้างจิตสำานึกัของกัารที่ำาประโยชน์เพื�อ 
ส่วินร่วิมให้้เกิัดืขึ�นในจิตใจเป็นจิตสาธัารณ์ะ 
นั�น เป็นพื�นฐานทีี่�สำาคัญของกัารเป็นคนดีื 
ในสังคม และตระห้นักัรู้ถึึงคุณ์ค่าของกัารเป็น
ผูู้้ให้้

ในช่วิงสถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของ
โรคติดืเชื�อไวิรัสโคโรนา 2019 ห้รือ COVID-19 
ถึึงแม้ว่ิาอาสากัาชาดืจะไม่สามารถึออกัมา
ปฏิิบัติงานได้ื แต่เราก็ัไม่ห้ยดุืทีี่�จะที่ำาประโยชน์
เพื�อส่วินรวิม 

ด้ืวิยจิตสำานึกัของกัารเป็นผูู้้ให้้ เรากัล้า
ทีี่�จะสรรสร้างประโยชน์ให้้เกิัดืขึ�นในสังคม  
ต่างวิาระ ต่างโอกัาสเที่่าทีี่�จะสามารถึที่ำาไดื้  
เราก็ัไม่ห้ยุดืทีี่�จะที่ำาควิามดีื และส่งต่อควิามดืี 
เห้ล่านี�ให้้ส่วินรวิมได้ืรับรู้ เราจึง “กล้้าดีี”

สิ�งทีี่�สำาคัญทีี่�สุดืในชีวิิตของเราคือกัาร
รักัษาควิามดีื ถ้ึาเรารู้ว่ิาสิ�งทีี่�เรากัำาลังที่ำาอยู่นั�น
เป็นสิ�งถูึกัต้อง เป็นประโยชน์ต่อส่วินรวิม ก็ัขอ
ให้้ร่วิมมือร่วิมใจกัันกัระที่ำาควิามดีืนั�น และ 
ส่งต่อไปไม่สิ�นสุดื

กัารที่ำาควิามดีื ที่ำาได้ืทุี่กัทีี่� ทุี่กัเวิลา  
แค่ใจอยากัจะที่ำา ด้ืวิยจิตสำานึกัของกัารเป็น 
ผูู้้ให้้และส่งต่อควิามดีืนั�น ด้ืวิยกัารให้้ไม่สิ�นสุดื  
#Together we are เราจึงกัล้า #กล้้าดีี

#Together we are
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อบรมอ�สำ�ก�ช�ด

  วัินทีี่� 19 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง  
เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื และนางสิริกัันยา ศิริรังษี  
รองผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื เป็นประธัานเปิดืกัารอบรมห้ลักัสูตร 
NLP : Positive Self Talk เพื�อกัารเยียวิยาตนเองและผูู้้อื�น จัดืขึ�นโดืยฝ่่ายอบรม
และประสานงาน โดืยมีอาจารย์ณั์ฐพัชร์ ด่ืานเบญจพรรณ์ และทีี่ม (Certified 
NLP Trainer by Dr.Richard Bandler) เปน็ผูู้้บรรยายให้้ควิามรู้และที่ำากิัจกัรรม
ส่งเสริมควิามเข้าใจในห้ลักัสูตรแกั่แกันนำาอาสากัาชาดืและเจ้าห้น้าทีี่�สำานักังาน
อาสากัาชาดื ณ์ ห้้องประชุมชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย

NLP Positive Self Talk 
เพ่ั�อการเยียวิยาตนเองและผู้้�อ่�น

การอบำรม
หลักสูตร
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 วัินทีี่� 23 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์
กิัตติ คุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร  
ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื เป็นประธัาน 
เปิดืประชุมเพื�อชี�แจงแนวิที่างกัารปฏิิบัติงาน  
Kiosk ที่ี�จัดืขึ�นโดืยฝ่่ายอบรมและประสานงาน   
ณ์ ห้้องประชุมชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย

 วัินทีี่� 24 มีนาคม 2564 สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย โดืย ฝ่่ายอบรมและประสานงาน  
จัดืประชุมอาสากัาชาดืจักัษุโมเดืล (คลินิกัจักัษุ ส.ธั.1)  
โอกัาสนี� ศาสตราจารย์กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง 
เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื  
เป็นประธัานเปิดืกัารประชุม 

 จากันั�น นายวิิชัย ที่ศพรที่รงชัย หั้วิห้น้า 
ฝ่่ายอบรมและประสานงาน สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย กัล่าวิชี�แจงแนวิที่างกัารปฏิิบัติงาน 
ของอาสากัาชาดืจักัษุโมเดืล และนโยบายกัาร 
ปฏิิบัติงานต่างๆ ของสำานักังานให้้แก่ัอาสากัาชาดื  
ให้้สอดืคล้องกัับช่วิงสถึาณ์กัารณ์์ COVID-19 ใน
ปัจจุบัน ณ์ ห้้องประชุมชั�น 4 สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย

การปีระชุีมจักษุโมเดล 
คุลินัิกจักษีุ ส.ธั.1

แนวิทางการปีฏิิบัติงาน Kiosk คุรั�งที� 1/64

กิจกรรมก�รประ ชุม
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 วัินทีี่�  26 มีนาคม 2564 
สำานักังานอาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย 
โดืยฝ่่ายอบรมและประสานงาน 
จัดืกัารประชุมอาสากัาชาดืปฏิิบัติงาน
ศูนย์ควิามเป็นเลิศที่างกัารแพที่ย์ 
(คลินิกัโรคพาร์กิันสัน, คลินิกัโรคลมชักั 
และคลินิกัโรคห้ลอดืเลือดืสมองตีบ) 
โอกัาสนี�  ศาสตราจารย์ กิัตติคุณ์  
นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร  
ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื 
เป็นประธัานเปิดืกัารประชุม 

 จ า กั นั� น  พ วิ . นิ ธิั นั น ท์ี่  
คันธัชาติวินิช และพวิ.วิรรณ์อนงค์  
ศิริอาคเนย์ คลินิกัโรคพาร์กิันสัน 
ผู้ศ.ดืร.ธััญลักัษณ์์ บรรลิขิตกุัล และ
พวิ.นงคราญ ตั�งวีิระพรพงศ์ คลินิกั 
โรคห้ลอดื เ ลือดืสมอง ตีบ  และ 
พวิ.เฉลิมขวัิญ พวิงสวัิสดิื�  คลินิกั 
โรคลมชักั เป็นวิิที่ยากัรในกัารกัล่าวิ
ชี�แจงแนวิที่างกัารปฏิิบัติงานของ 
อาสากัาชาดืปฏิิบัติงานศูนย์ควิาม 
เป็นเลิศที่างกัารแพที่ยแ์ก่ัอาสากัาชาดื  
ให้้สอดืคล้องกัับช่วิงสถึาณ์กัารณ์์ 
COVID-19 ในปจัจุบัน ณ์ ห้้องประชมุ
ชั� น  4  สำา นั กั ง านอาสากัาชาดื
สภัากัาชาดืไที่ย

การปีระชุีมอาสากาชีาด 
ปีฏิิบัติงานศ้นย์คุวิามเป็ีนเลิศทางการแพัทย์ 

(คุลินัิกโรคุพื่าร์กินัสันั, คุลินัิกโรคุลมชีัก และคุลินัิกโรคุหลอดเลือดสมองตีบำ) 

กิจกรรมก�รประ ชุม
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 ระห้วิ่างวัินทีี่� 9 ถึึง 29 มีนาคม 2564  
นางสุวิรรณี์ วิงศ์พิที่ยาดิืศัย หั้วิห้น้าโครงกัารอาสา
พัฒนาคุณ์ภัาพชีวิิตสู่เศรษฐกิัจพอเพียงจัดืที่ำานำ�าห้มักั
ผู้ลไมเ้พื�อที่ำานำ�ายาอเนกัประสงค ์โดืยปฏิิบัติงานทีี่�บ้าน 
(work from home) ในระห้วิ่างช่วิงงดืปฏิิบัติงาน
ของอาสากัาชาดืในพื�นทีี่� เพื�อป้องกัันกัารแพรร่ะบาดื
ไวิรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรกัารกัารงดืปฏิิบัติงาน
ของอาสากัาชาดืตามคำาสั�งสำานักังานอาสากัาชาดื
ตั�งแต่เดืือนมกัราคมปี 2564 เป็นต้นมา โดืยได้ืที่ำา 
นำ�าห้มักัผู้ลไม้ 7 สูตร กัวินนำ�ายาอเนกัประสงค์  
350 ลิตร บรรจุใส่ขวิดืพร้อมใช้ และเตรียมที่ำา 
ควิามสะอาดืห้้องปฏิิบัติงานโครงกัารฯ ณ์ สำานักังาน
อาสากัาชาดื เพื�อเตรียมควิามพร้อมเปิดืกัาร 
ปฏิิบัติงานในโครงกัารฯ ในลำาดัืบต่อไป

โคุรงการพััฒนาคุุณภัาพัชีีวิิต
ส่้เศรษฐกิจพัอเพีัยง
อาสากาชีาดจัดทำานัำ�าหมักผ่ลไมเ้พื่่�อทำา
นัำ�ายาอเนักประสงคุ์ โดยปฏิบำัติงานัที�บำ้านั 
(work from home)  

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด
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สร�างอาสาสมัคุรสภัากาชีาดไทย
ใหิ�มีจำานวินคุลอบคุลุมทั�วิปีระเทศ 
ผู่้านระบบ VTRIS

โคุรงการบำูรณาการกลุ�มภารกิจกาชีาด 
จัดกิจกรรมนัำาร�องการรับำสมัคุรอาสาสมัคุร
สภากาชีาดไทย ผ่�านัระบำบำ VTRIS และ 
Application Thai Red Cross Volunteer 
เพื่่�อสร้างอาสาสมัคุรสภากาชีาดไทย 
ให้มีจำานัวินัคุลอบำคุลุมทั�วิประเทศมากขำ้�นั

 สำานักังานอาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย นำา
คณ์ะเจ้าห้น้าทีี่�ร่วิมปฏิิบัติงาน เชิญชวินอาสาสมัคร 
ร่วิมลงที่ะเบียน และบันทึี่กัข้อมูลผู่้านโปรแกัรม 
VTRIS โดืยปฏิิบัติภัารกิัจในจังห้วัิดืต่างๆ ดัืงนี� 

 เม่�อวัันทีุ�  27 - 28 พื่ฤษภาคม 2564 คณ์ะ
เจ้าห้น้าทีี่�ร่วิมปฏิิบัติงาน เชิญชวินอาสาสมัครร่วิม 
ลงที่ะเบียน และบันทึี่กัข้อมูลผู่้านโปรแกัรม VTRIS  
ณ์ โรงครัวิพระราชที่าน มห้าวิิที่ยาลัยราชภััฏินครสวิรรค์ 
จังห้วัิดืนครสวิรรค์  

 เม่�อวัันทีุ� 16 - 19 ม่ถุนายน 2564 คณ์ะ 
เจ้าห้น้าทีี่�ร่วิมปฏิิบัติงาน เชิญชวินอาสาสมัครร่วิม 
ลงที่ะเบียนและบันทึี่กัข้อมูลผู่้านโปรแกัรม VTRIS  
ณ์ ครัวิพระราชที่าน อุปนายิกัาผูู้้อำานวิยกัารสภัา 
กัาชาดืไที่ย วิิที่ยาลัยเที่คนิคตรัง อำาเภัอเมืองตรัง 
จังห้วัิดืตรงั โดืยครวัิพระราชที่านจดัืตั�งขึ�นเพื�อบรรเที่า
ควิามเดืือดืรอ้นระห้วิา่งวัินทีี่� 17 - 26 มิถุึนายน 2564

กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด
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กิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

พิัธีิวิางพัานพุ่ัม ในวัินคุล�ายวัินพัระราชีสมภัพั
สมเด็จพัระกนิษฐาธิิราชีเจ�า กรมสมเด็จพัระเทพัรัตนราชีสุดาฯ 
 วัินทีี่� 2 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์ กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังาน
อาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย พร้อมด้ืวิย คณ์ะครูและนักัเรียน ประกัอบพิธีัวิางพานพุ่ม ในวัินคล้ายวัิน 
พระราชสมภัพ สมเด็ืจพระกันิษฐาธิัราชเจ้า กัรมสมเด็ืจพระเที่พรัตนราชสุดืาฯ สยามบรมราชกุัมารี อุปนายกิัา 
ผูู้้อำานวิยกัารสภัากัาชาดืไที่ย ณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกีัยรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัึมภ์ั ฯ จังห้วัิดืลำาพูน
 โอกัาสนี� ศาสตราจารย์ กิัตติคุณ์  นายแพที่ย์ ดืำารง เห้รียญ ประยูร  ประธัานในพิธีั นำาคณ์ะครู และนักัเรียน 
ร่วิมกัล่าวิบที่อาเศียรวิาที่ เพื�อถึวิายพระพรในวัินคล้ายวัินพระราชสมภัพ ประจำาปี 2564

 เม่�อวัันทีุ� 6 - 9 กรักฎาคม 2564 คณ์ะ 
เจ้าห้น้าทีี่�ร่วิมปฏิิบัติงาน เชิญชวินอาสาสมัครร่วิม 
ลงที่ะเบียนและบันทึี่กัข้อมูลผู่้านโปรแกัรม VTRIS  
ณ์ ครัวิพระราชที่าน อุปนายิกัา ผูู้้อำานวิยกัาร
สภัากัาชาดืไที่ย ศูนย์คห้กัรรมศาสตร์ช่อพวิงชมพู 
คณ์ะเที่คโนโลยีคห้กัรรมศาสตร์ มห้าวิิที่ยาลัย
เที่คโนโลยีราชมงคลธััญบุรี อำาเภัอคลองห้ลวิง จังห้วัิดื
ปทุี่มธัานี โดืยครัวิพระราชที่านจัดืตั�งขึ�นเพื�อบรรเที่า
ควิามเดืือดืร้อนระห้ว่ิางวัินทีี่� 7 - 16 กัรกัฎาคม 2564

 โครงกัารบูรณ์ากัารกัลุ่มภัารกัิจกัาชาดื 
จัดืกิัจกัรรมนำาร่องกัารรับสมัครอาสาสมัคร
สภัากัาชาดืไที่ย ผู่้านระบบ VTRIS และ  
Application Thai Red Cross Volunteer เพื�อ
สร้างอาสาสมัครสภัากัาชาดืไที่ยให้้มีจำานวิน 
คลอบคลุมทัี่�วิประเที่ศมากัขึ�น มุ่งห้วัิงให้้มี 
อาสาสมัครสภัากัาชาดืไที่ยช่วิยปฏิิบัติงานให้้กัับ
สังคมไที่ยทัี่�วิทุี่กัจังห้วัิดืในประเที่ศไที่ย โดืยใช้
ระบบอาสาสมัครสภัากัาชาดืไที่ย Volunteer 
Thai Red Cross Information System (VTRIS) 
เป็นเครื�องมือในกัารดืำาเนินกัาร โดืยมีสำานักังาน
ต่างๆ ทีี่�ปฏิิ บั ติงานในกัลุ่มภัารกัิจกัาชาดื  
ร่วิมดืำาเนินกัารด้ืวิย เช่น สำานักังานอาสากัาชาดื 
สำานักัขับเคลื�อนกัารพัฒนา สำานักังานยุวิกัาชาดื 
สำานักังานบริห้ารกิัจกัารเห้ล่ากัาชาดื และ 
สำานักังานบรรเที่าทุี่กัข์และประชานามัยพิทัี่กัษ์
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โคุรงการ Haze and Harm Prevention 
ป้ีองกันปัีญหิาหิมอกคุวัินและสิ�งเสพัติด 
 วัินทีี่� 2 เมษายน 2564 ฝ่่ายกิัจกัรรมอาสากัาชาดื สำานักังานอาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย จัดืกิัจกัรรม
เสริมสร้างควิามรู้และตระห้นักัถึึงควิามสำาคัญของสิ�งแวิดืล้อม ในโครงกัาร Haze and Harm Prevention 
ป้องกัันปัญห้าห้มอกัควัินและสิ�งเสพติดื ณ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกีัยรติ  48 พรรษา ในพระราชูปถัึมภ์ั  จังห้วัิดื
ลำาพูน โดืยมีนายธันธีัร์ธัาญ สุภัาพรเห้มินที่ร์ หั้วิห้น้าฝ่่ายกิัจกัรรมอาสากัาชาดื พร้อมด้ืวิย นางสาวิฐิติมา ลี  
เจ้าห้น้าทีี่�ฝ่่ายกิัจกัรรมอาสากัาชาดื วิิที่ยากัรในกัารบรรยาย โดืยจัดืกิัจกัรรมบรรยายให้้ควิามรู้ถึึงปัญห้า 
ห้มอกัควิัน ทีี่�ส่งผู้ลเสียห้ลายด้ืานต่อตนเอง ผูู้้อื�น และสิ�งแวิดืล้อม โดืยจัดืกิัจกัรรมแบ่งกัลุ่มเพื�อระดืมสมอง 
ในหั้วิข้อ “โรังเรีัยนปล้อดีมล้พ่ื่ษ” 

 กิจกรรมอาสากาชีาดกลุ่มงานบ�านธัิญญพัร
และสิ�งปีระดิษฐ์เพิั�มม้ลคุ่า
  อาสากัาชาดืกัลุ่มงานบ้านธััญญพรและสิ�งประดิืษฐ์เพิ�ม
มูลค่า ที่ำาดีืไม่สิ�นสุดื เพื�อประโยชน์สาธัารณ์ะถึวิายพระราชกุัศล 
และถึวิายพระพรชัยมงคล สมเด็ืจพระนางเจ้าสิริกิัติ� พระบรม
ราชินีนาถึ ในรชักัาลทีี่� 9 เนื�องในโอกัาสวินัเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สิงห้าคม 2564 ด้ืวิยสำานึกัในพระมห้ากัรณุ์าธิัคุณ์ อาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย นำาโดืย นางสวิา่งศรี  ช้างเผืู้อกั เป็นเจ้าภัาพถึวิาย
ภััตตาห้าร พระภิักัษุ สามเณ์ร วัิดืชูจิตธัรรมาราม โอนเงนิเข้าบัญชี 
“สภากาชาดีไทุย เพ่ื่�อภัยพ่ื่บัต่้” สำานักังานจัดืห้ารายได้ื 
สภัากัาชาดืไที่ย จำานวิน 10,000 บาที่ ในโครงกัาร พลังใจอาสา

 จากันั�นในช่วิงบ่าย จัดืให้้มีกิัจกัรรมกัลุ่ม จากัหั้วิข้อ “โรังเรีัยน
ปล้อดีมล้พ่ื่ษ” เพื�อนำาเสนอปัญห้า แนวิที่างป้องกััน และแก้ัไขปัญห้า
ห้มอกัควิันและมลพิษที่างอากัาศ ใกัล้ตัวิ โดืยมีนักัเรียนจำานวิน 18 
ห้้องเรียน ร่วิมกิัจกัรรมและให้้ควิามสนใจ โดืยโครงกัาร Haze and Harm 
Prevention ป้องกัันปญัห้าห้มอกัควินัและสิ�งเสพตดิื มีวัิตถุึประสงค ์เพื�อ
เสริมสร้างควิามรู้และตระห้นักัถึึงควิามสำาคัญของสิ�งแวิดืล้อมสิ�งใกัล้ตัวิ
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  กิัจกัรรมของอาสากัาชาดืปฏิิบัติงานโรงพยาบาลสมเดื็จ
พระบรมราชเที่วีิ ณ์ ศรีราชา นำาโดืยนางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผูู้้ดูืแล
อาสากัาชาดืปฏิิบัติงานโรงพยาบาลสมเดืจ็ฯ นำาคณ์ะอาสากัาชาดื
ที่ำากิัจกัรรมต่างๆ ดัืงนี� 

วิันัที� 31 มกราคุม 2564 มอบเคร่ั�องวััดีไข้ 1 เคร่ั�อง เนื�องจากั
กัารระบาดืของโควิิดื-19 ทีี่�สำานักัสงฆ์์สิริบูรพาธัรรมสถึาน ตำาบลบึง 
จังห้วัิดืชลบุรี 

วิันัที� 15 กุมภาพื่ันัธั์ 2564 มอบเคร่ั�องวััดีไข้ 2 เคร่ั�อง แบบ
ขาตั�ง พร้อมเจลล้างมือฆ่์าเชื�อให้้แก่ั วัิดืศรีมห้าราชา (วัิดืใน)

วิันัที� 24 กุมภาพื่ันัธั์ 2564  มอบเง่นสรั้างฐานพื่รัะพืุ่ทุธรัูป
หยก แล้ะรัว่ัมปลู้กต้้นเบาบัก เพื�อเป็นพุที่ธับูชาทีี่�วัิดืเขาพุที่ธัโคดืม 
อำาเภัอศรีราชา จังห้วัิดืชลบุรี อีกัทัี่�งคณ์ะอาสากัาชาดืถึวิายเงิน 
30,300 บาที่ ให้้พระมห้าชูชาติ เจ้าอาวิาสสำานักัสงฆ์์สิริบูรพา 
ธัรรมสถึาน สร้างฐานพระพุที่ธัรูปห้ยกัขาวิ 

วิันัที� 6 พื่ฤษีภาคุม 2564  มอบเคร่ั�องตั้ดีหญ้า 1 เคร่ั�อง แล้ะ
หน้ากากเฟสช่วั รวิมมูลค่า 4,800 บาที่ นายไพบูลย์ และ 
นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง เป็นตัวิแที่นอาสากัาชาดืมอบเงิน 
54,500 บาที่ สำาห้รับสร้างเต็นท์ี่ทีี่�ใช้งานเพื�อคัดืกัรองผูู้้ป่วิยทีี่� 
มาตรวิจโควิิดื-19 ที่ดืแที่นเต็นท์ี่ทีี่�ถูึกัพายุฝ่นพัดืเสียห้าย 1 ห้ลัง 
ส่วินเงินอีกัจำานวินห้นึ�งนำาไปซืึ่�อเครื�องวัิดืออกัซึ่เิจนในกัระแสโลห้ติ 
ขนาดืให้ญ่ 1 เครื�อง 20,000 บาที่ และขนาดืเล็กัชนิดืพกัพา

กิจกรรมอาสากาชีาดปีฏิิบัติงาน
โรงพัยาบาลสมเด็จพัระบรมราชีเทวีิ 
ณ ศรีราชีา

ช่วิยห้มอ เพื�อร่วิมสมที่บ “สร้ัางหอผูู้้ป่วัยสนามเร่ังด่ีวัน 
แล้ะจัดีซ่ึ่�อเคร่ั�องม่ออุปกรัณ์ทุางการัแพื่ทุย์ 11 ชน่ดี” 
และส่งมอบห้น้ากัากัผู้้าแบบรักัษ์เรารักัษ์โลกั จำานวิน  
800 ชิ�น ให้้นักัเรียนในควิามดูืแลของที่ห้ารพราน 1002 
จังห้วัิดื นราธิัวิาส ที่ห้ารเฉพาะกิัจจงอางศึกั จังห้วัิดื
ประจวิบคีรีขันธ์ั และกัองร้อยตำารวิจตระเวินชายแดืน 137 
จังห้วัิดืราชบุรี เพื�อใส่ป้องกัันไวิรัสโคโรนา 2019 ด้ืวิย
ควิามห่้วิงใยจากัอาสากัาชาดื
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20 เมษายน ~ กัันยายน 64

วิันัที� 21 และ 24 มิถุนัายนั 2564
 คณ์ะอาสากัาชาดืปฏิิบัติงานโรงพยาบาล
สมเด็ืจพระบรมราชเที่วิี ณ์ ศรีราชา ช่วิยงาน 
คัดืกัรองผูู้้มารับกัารฉีดืวัิคซีึ่นป้องกัันโควิิดื-19  
ร่วิมกัับทีี่มแพที่ย์ พยาบาล และเจ้าห้น้าทีี่�จากั 
โรงพยาบาลสมเด็ืจฯ ณ์ ห้้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
ศรีราชา จังห้วัิดืชลบุรี 
 โดืยมีอาสากัาชาดืร่วิมปฏิิบัติงานรวิม  
2 วัิน ดัืงนี� นางศิริพรรณ์ แซ่ึ่อึ�ง นางประนัดืดืา  
สุขอุดืม นางสมจิตร รัตนาคะ นส.ระวีิวิรรณ์ ศรนิล  
นส.ศุภัรัตน์ ศรนิล นส.กิั�งณั์ฏิฐา ภิัรมย์คล้อย 
นส.ระวีิวิรรณ์ ศรนิล

 วิันัที� 1-13 มิถุนัายนั 2564 
 คณ์ะอาสากัาชาดื สำานักังานอาสากัาชาดื
สภัากัาชาดืไที่ย ร่วิมปฏิิบัติสนับสนุนสำานักัอนามัย 
สำานักักัารแพที่ย์ ในกัารออกัห้น่วิยฉีดืวัิคซีึ่น
ป้องกัันโควิิดื-19 ทีี่�โรงเรียนวัิดืคลองเตยใน และ 
โกัดัืงสเตเดีื�ยม 

วิันัที� 16-30 มิถุนัายนั 2564 
 ช่วิยงานศูนย์ฉีดืวัิคซีึ่น ยิมเนเซีึ่�ยม 4 
มห้าวิิที่ยาลัยธัรรมศาสตร์

วิันัที� 1-13 กรกฎาคุม 2564 
 ช่วิยปฏิิบัติงานห้น่วิยฉีดืวัิคซีึ่นทีี่� ศูนย์ 
ฉีดืวัิคซีึ่น สนามกีัฬาเวิสน์ 2 ดิืนแดืง โดืยคณ์ะ
อาสากัาชาดื ปฏิิบัติงานในกัารวัิดืควิามดัืนโลหิ้ต
และซัึ่กัประวัิติผูู้้มารับกัารฉีดืวัิคซีึ่น ในแต่ละวัิน 
จะมีผูู้้รับบริกัารฉีดืวัิคซีึ่นประมาณ์ 2,000 คน

คุณะอาสากาชีาด ร่วิมปีฏิิบัติงานคุัดกรอง
ผู้้�เข์�ารับวิัคุซีีนโคุวิิด-19
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21เมษายน ~ กัันยายน 64

วิันัพื่่ธัที� 30 มิถุนัายนั 2564
 อาสากัาชาดืปฏิิบัติงานโรงพยาบาล
สมเดื็จพระบรมราชเที่วิี ณ์ ศรีราชา ช่วิยงาน 
คัดืกัรองผูู้้มารับกัารฉีดืวัิคซีึ่นป้องกัันโควิิดื-19 
ทีี่� ห้้างสรรพสินค้าโรบินสันศรีราชา ชั�น 4 
จำานวิน 7 คน ดัืงนี� นางประนัดืดืา สุขอุดืม  
นางสมจิตร รัตนาคะ นางจารุณี์ ที่รัพย์มูล  
นางสิ รินาที่ สมจิตร นส.ศิ ริพรรณ์ แซ่ึ่อึ�ง  
นส.กิั�งนัฏิฐา ภิัรมย์คล้อย และนางเสาว์ิลักัษณ์์ 
ทิี่พย์เวิศ

 วิันัที� 8 กรกฏาคุม 2564 
 อาสากัาชาดืปฏิิบัติงานโรงพยาบาล
สมเดื็จพระบรมราชเที่วิี ณ์ ศรีราชา โดืย 
นางจุฑามาศ อรรคเศรษฐัง ผูู้้ดูืแลอาสากัาชาดื
นำาคณ์ะอาสากัาชาดืปฏิิบัติงานร่วิมกัับแพที่ย์ 
พยาบาล และเจ้าห้น้าทีี่�โรงพยาบาลสมเด็ืจฯ  
ในกัารออกัห้น่วิยคัดืกัรองและบริกัารฉีดืวัิคซีึ่น
ป้องกัันโควิิดื-19 ให้้กัับผูู้้สูงอายุ 60 ปีขึ�นไป 
และกัลุ่มเสี�ยง 7 โรค ทีี่�ห้้างสรรพสินค้าโรบินสัน
ชั�น 3 เวิลามีอาสากัาชาดืปฏิิบัติงาน ได้ืแก่ั  
นางสมจิตร รัตนาคะ นางประนัดืดืา สุขอุดืม 
นส.ศิ ริพรรณ์ แซ่ึ่อึ�ง นางวิาสนา บัวิบาน 
นส. เสาวิลักัษณ์์ ทิี่พย์เวิช นางพรพิมล  
เติมวุิฒิชัย ทัี่�งนี�นางจุฑามาศ ผูู้้ดูืแลอาสากัาชาดื
นำาอาห้ารกัล่องเมนูผัู้ดืไที่ยมาบริจาค จำานวิน  
80 กัล่อง
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 คณ์ะอาสากัาชาดื ร่วิมกัันผู้ลติห้น้ากัากัอนามยัแบบผู้า้
รักัษ์เรารักัษ์โลกั เพื�อส่งมอบให้้กัับผูู้้ต้องขังในเรือนจำา โดืยมี
คณ์ะอาสากัาชาดืกัลุ่มต่างๆ ดัืงนี�

 คณ์ะอาสากัาชาดืปฏิิบัติงานบ้านธััญญพร นำาโดืย  
นางสว่ิางศรี ช้างเผืู้อกั คณ์ะอาสากัาชาดืกัลุ่มงานสิ�งประดิืษฐ์ 
เพิ�มมูลค่า นำาโดืย นางธันิสร ธันกัรภิัญโญ คณ์ะอาสากัาชาดื
ไที่ยเชื�อสายอินเดีืย นำาโดืยนางภัูพินที่ร์ ไค และคณ์ะอาสา
กัาชาดืกัลุ่มงานพลาสมา นำาโดืย นางฉวิีวิรรณ์ ไที่ยบุญรอดื
ร่วิมกัันปฏิิบัติงานจากัทีี่�บ้าน โดืยกัารผู้ลิตห้น้ากัากัอนามัย
แบบผู้้ารักัษ์เรารักัษ์โลกั เพื�อส่งมอบให้้กัับผูู้้ ต้องขังใน 
เรือนจำากัลางคลองเปรม เพื�อนำาไปใช้ในกัารสวิมใส่ป้องกััน
ไวิรัสโคโรนา 2019 จำานวิน 500 ชิ�น ด้ืวิยควิามห่้วิงใย

คุณะอาสากาชีาด 
ร่วิมกันผู้ลิตหิน�ากากอนามัย 
เพ่ั�อมอบใหิ�กับผู้้�ต�องขั์ง

คุณะอาสากาชีาด ร่วิมกันผู้ลิตหิน�ากากอนามัย 
เพ่ั�อมอบใหิ�เจ�าหิน�าที�ทหิารพัราน

ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

 วัินทีี่� 25 มิถุึนายน 2564 คณ์ะอาสากัาชาดื ร่วิมกัันผู้ลิตห้น้ากัากัอนามัยแบบผู้้ารักัษ์เรารักัษ์โลกั 
ส่งมอบให้้ผูู้้แที่นห้น่วิยงานที่ห้ารพราน 5 กัองร้อย จังห้วัิดืนราธิัวิาส จำานวิน 500 ชิ�น

 นำาโดืยนางสว่ิางศรี ช้างเผืู้อกั, นางธันิสร ธันกัรภิัญโญ, นางภูัพินที่ร์ ไค และนางฉวีิวิรรณ์ ไที่ยบุญรอดื 
ร่วิมกัันปฏิิบัติงานทีี่�บ้านผู้ลิตห้น้ากัากัอนามัยแบบผู้้ารักัษ์เรารักัษ์โลกั เพื�อมอบให้้กัองร้อยที่ห้ารพราน 1001 
อำาเภัอแว้ิง กัองร้อยฯ 1003 อำาเภัอสุคิริน กัองร้อยฯ 1005 อำาเภัอสุไห้งโกัลกั กัองร้อย 1007 อำาเภัอตากัใบ 
และกัองร้อยที่ห้ารพรานห้ญิงห้น่วิยเฉพาะกิัจฯ อำาเภัอแว้ิง จังห้วัิดืนราธิัวิาส เพื�อไว้ิใช้ป้องกัันไวิรัสโควิิดื-19 
เวิลาออกัปฏิิบัติงาน จำานวิน 500 ชิ�น ด้ืวิยควิามห่้วิงใยจากัอาสากัาชาดื
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อาสากาชีาด ร่วิมแรงร่วิมใจ
ผู้ลิตหิน�ากากอนามัยรักษ์เรา
รักษ์โลก เพ่ั�อมอบใหิ�ผู้้�แทน
หิน่วิยเฉพัาะกิจ

  จิตอาสา ที่ำาดีืไม่สิ�นสุดื เพื�อประโยชน์
สาธัารณ์ะ โดืยเสดืจ็พระราชกัศุล แดืพ่ระบาที่สมเดืจ็
พระปรเมนที่รรามาธิับดีืศรีสินที่รมห้าวิชิราลงกัรณ์์ 
มหิ้ศรภูัมิพลราชวิรางกูัรกิัติสิริสมบูรณ์์อดุืลยเดืช 
สยามินที่ราธิัเบศรราชวิโรดืม บรมนาถึบพิตร  
พระวิชิรเกัล้าเจ้าอยู่หั้วิ ในวิาระฉลองวัินพระราชสมภัพ 
ด้ืวิยสำานึกัในพระมห้ากัรุณ์าธิัคุณ์ คณ์ะอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย นำาโดืย นางสว่ิางศรี ช้างเผืู้อกั,  
นางธันิสร ธันกัรภิัญโญ, นางฉวีิวิรรณ์ ไที่ยบุญรอดื, 
นางอารีรัตน์ ชวินเกัษมวิิวัิฒน์ และนางกัลิ�นประทุี่ม 
ตปนียพันธ์ั ร่วิมแรงร่วิมใจผู้ลิตห้น้ากัากัอนามัยผู้้า
รักัษ์เรารักัษ์โลกัทีี่�บ้าน ส่งมอบให้้ผูู้้แที่นห้น่วิย 
เฉพาะกิัจ

• ทัี่พพระยาเสือ จังห้วัิดืราชบุรี
• ฝ่่ายกัำาลังพลกัองพลที่ห้ารราบทีี่� 9 จังห้วัิดื

กัาญจนบุรี 
• ห้น่วิยเฉพาะกิัจลาดืห้ญ้า จังห้วัิดืกัาญจนบุรี
• ที่ห้ารพรานนาวิิกัโยธิัน 2 จังห้วัิดืจันที่บุรี
• ที่ห้ารพรานนาวิิกัโยธิัน 1 ตราดื  
• กัองร้อยที่ห้ารพรานทีี่� 1002 และ 1004 จังห้วัิดื

นราธิัวิาส
 เพื�อไว้ิใช้ใส่ป้องกัันไวิรัสโคโรนา 2019 ขณ์ะ
ออกัไปปฏิิบัติงานดืา่นห้นา้ตรวิจคดัืกัรองและปอ้งกััน
ผูู้้ลักัลอบเข้ามาที่างเส้นที่างธัรรมชาติตามแนวิ 
ตะเข็บชายแดืน จำานวิน 1,100 ชิ�น ด้ืวิยควิามห่้วิงใย
จากัอาสากัาชาดื

ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด
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  คณ์ะอาสากัาชาดื และจิตอาสาที่ำาดีืไม่สิ�นสุดื เพื�อประโยชน์
แก่ัสังคมและสาธัารณ์ะ รวิมพลังแสดืงควิามจงรักัภัักัดีื เนื�องใน
โอกัาส วัินเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาที่สมเด็ืจพระวิชิรเกัล้า 
เจ้าอยู่หั้วิ รัชกัาลทีี่� 10   
 ด้ืวิยสำานึกัในพระมห้ากัรุณ์าธัิคุณ์ คณ์ะอาสากัาชาดื 
กัลุ่มงานบ้านธััญญพรและสิ�งประดืิษฐ์เพิ�มมูลค่า ร่วิมกัันส่งมอบ
ห้น้ากัากัอนามัยแบบผู้้ารักัษ์ เรารักัษ์โลกั จำานวิน 1,000 ชิ�น ให้้กัับ
ห้น่วิยงานต่างๆ ดัืงนี�
• มอบให้้กัับเจ้าห้น้าทีี่�โรงพยาบาลภูัมิพลอดุืลยเดืช กัรมแพที่ย์

ที่ห้ารอากัาศ กัรุงเที่พฯ 
• มอบนักัเรียนโรงเรียนบ้านรือเลาะ 1, 2, 3 และโรงเรียนปอเนาะ 

จังห้วัิดืนราธิัวิาส
• อสม.บ้านปาดัืงยอ ห้มู่ 3 จังห้วัิดืนราธิัวิาส
• อสม.บ้านคลองแสง และอสม.บ้านคลองให้ญ่ จังห้วัิดืตราดื เพื�อ

แจกัจ่ายให้้ประชาชนทีี่�มารับกัารฉีดืวัิคซีึ่นป้องกัันโควิิดื-19   
• มอบเงินโอนเข้าบัญชีวัิดืเสาธังห้ิน จังห้วัิดืนนที่บุรี จำานวิน 

22,500 บาที่ เพื�อใช้ดืำาเนินกัารพิธีัฌาปนกิัจศพผูู้้ติดืเชื�อโควิิดื-19 
โดืยไม่คิดืค่าใช้จ่าย

ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ดข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

คุณะอาสากาชีาด และจิตอาสาทำาดีไม่สิ�นสุด เพ่ั�อปีระโยชีน์แก่
สังคุมและสาธิารณะ รวิมพัลังแสดงคุวิามจงรักภัักดี เน่�องใน
วัินเฉลิมพัระชีนมพัรรษา พัระบาทสมเด็จพัระเจ�าอย่้หัิวิ
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 เห้ตกุัารณ์์พายฝุ่น มีลมแรงที่ำาให้้เต็นท์ี่ทีี่�ตั�ง
บริเวิณ์ด้ืานห้น้าโรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเที่วีิ 
ณ์ ศรีราชา สำาห้รับกัารตั�งจุดืคัดืกัรองผูู้้ติดืเชื�อ 
โควิิดื-19 พังลงมาทัี่�งห้มดื
 ทัี่� ง นี�  ชมรมอาสากัาชาดืปฏิิบั ติงาน 
โรงพยาบาลสมเดื็จฯ ร่วิมกััน บริจาคเงินทัี่�งสิ�น 
62,500 บาที่ เพื�อจัดืซืึ่�อเต็นท์ี่ 1 ห้ลัง เครื�องวัิดื
ออกัซิึ่เจนในกัระแสโลห้ติขนาดืให้ญ่ 1 เครื�อง และ
เครื�องวัิดืออกัซึ่ิเจนในกัระแสโลห้ิตขนาดืเล็กั 
ชนิดืพกัพา 1 เครื�อง เพื�อใช้ในภัารกิัจช่วิยเห้ลือ 
ผูู้้ติดืเชื�อโควิิดื-19 ของโรงพยาบาลต่อไป

ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

อาสากาชาดปฏิิบััติิงาน

โรงพยาบัาลสมเด็จฯ 

ร่วิมกัน บริจาคุเพ่ั�อ
ใชี�ในภัารกิจช่ีวิยเหิล่อ
ผู้้�ติดเช่ี�อโคุวิิด-19

วัันทีุ� 11 ส่งหาคม 2564 

 นางจฑุามาศ  อรรคเศรษฐงั ผูู้้ดูืแลอาสากัาชาดื 
ปฏิิบัติงานโรงพยาบาลสมเดื็จพระบรมราชเที่วิี  
ณ์ ศรีราชา และอาสากัาชาดืร่วิมมอบเงิน 22,100 บาที่ 
เพื�อสมที่บซืึ่�ออุปกัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ใช้ในกัารดืูแล
รักัษาผูู้้ป่วิยจากัเชื�อโควิิดื-19 โดืยนายแพที่ย์สมเกีัยรติ 
บวิรเสรีผู้ไที่ รองผูู้้อำานวิย รพ.สมเด็ืจฯ เป็นผูู้้รับมอบ
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 วัันทีุ� 24 พื่ฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์
กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร ผูู้้-
อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื นำานำ�าสมุนไพร 
จำานวิน 200 ขวิดื โดืยได้ืรับจากั นางนิตยา  
ลักัษณ์วิิสิษฐ์ อาสากัาชาดื มอบให้้แก่ัที่ีมแพที่ย์ 
พยาบาล และบุคลากัรทีี่�ปฏิิบัติงานในสถึานกัารณ์์ 
COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์สภัากัาชาดื-
ไที่ย โดืยมี นางศิริลักัษณ์์ สิโยพุที่ธัวิงศ์ ผูู้้ช่วิย 
ผูู้้อำานวิยกัารฯ ด้ืานบริกัาร เป็นผูู้้รับมอบ ณ์ ตึกั
อำานวิยกัาร โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ ส ภัากัาชาดืไที่ย

 วัันทีุ� 27 พื่ฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์
กิัตติคุณ์ นายแพที่ยด์ืำารง เห้รียญประยรู ผูู้้อำานวิย
กัารสำานักังานอาสากัาชาดื นำานำ�าสมุนไพรจำานวิน 
120 ขวิดื โดืยได้ืรับจากั นางนิตยา ลักัษณ์วิิสิษฐ์ 
อาสากัาชาดื มอบให้้แก่ั ทีี่มแพที่ย ์พยาบาล และ
บุคลากัรทีี่�ปฏิิบัติงานในสถึานกัารณ์์ COVID-19 
โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ สภัากัาชาดืไที่ย โดืยมี 
ภัญ.เพ็ญประภัา ตั�งวัินเจริญ ผู้ช.ผู้อ.ด้ืานระบบ
ยาและเวิชภััณ์ฑ์  เป็นผูู้้รับมอบ ณ์ ตึกัอำานวิยกัาร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ สภัากัาชาดืไที่ย 

ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

  วัันทีุ�  14 ม่ ถุนายน 2564  คณ์ะ 
อาสากัาชาดืปฏิิบัติงานโรงพยาบาลสมเด็ืจ
พระบรมราชเที่วีิ ณ์ ศรีราชา นำาโดืย นางจุฑามาศ 
อรรคเศรษฐัง เป็นตัวิแที่นจากัผูู้้มีอุปกัารคุณ์  
นำาเมนูข้าวิเห้นียวิไก่ัที่อดืและนำ�าพริกั จำานวิน 
130 กัล่อง มอบแกั่บุคลากัรที่างกัารแพที่ย์และ
พยาบาล จากัโรงพยาบาลสมเด็ืจพระบรมราชเที่วีิ 
ณ์ ศรีราชา ทีี่�ออกัห้น่วิยเคลื�อนทีี่�ปฏิิบัติงาน 
ฉีดืวัิคซีึ่นแก่ัประชาชน ณ์ ห้้างสรรพสินค้า
โรบินสัน สาขาศรีราชา จังห้วัิดืชลบุรี

 วัันทีุ� 17 พื่ฤษภาคม  2564  นางกัาญจนา 
โอสถึานเุคราะห้ ์  อาสากัาชาดื สนบัสนุนชุดืผูู้้ป่วิย 
ชาย-ห้ญิง มอบให้้แก่ั โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์  
สภัากัาชาดื ไที่ย  ในสถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดื
ของ COVID-19 ทัี่� งห้มดื 80 ชุดื โดืยมี  
รศ.พญ.ภััณ์ฑิลา ห้ฤหั้ยวิิ จิตรโชค ผูู้้ ช่วิย 
ผูู้้อำานวิยกัารด้ืานจัดืซืึ่�อ และนางสุนิสา อิศรางกูัล 
ณ์ อยธุัยา หั้วิห้น้าฝ่่ายบริห้ารงานพสัดุื พร้อมด้ืวิย
หั้วิห้น้างานบริห้ารกัารจัดืซืึ่�อจัดืจ้าง เป็น 
ผูู้้รับมอบ
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ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

  อาสากัาชาดืร่วิมสนับสนุนชุดื PPE 200 ชุดื 
และอาห้าร 100 กัล่อง เพื�อมอบให้้กัับคณ์ะแพที่ย์ 
และบุคลากัรที่างกัารแพที่ย์ เพื�อใช้ในกัารปฏิิบัติ
ภัารกิัจในสถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของโควิิดื-19 

 วัินทีี่� 22 กัรกัฎาคม 2564 นางปราณี์ มโนน้อม 
อาสากัาชาดื มอบชุดืป้องกััน PPE จำานวิน 200 ชุดื 
พร้อมอาห้าร จำานวิน 100 กัล่อง เพื�อมอบให้้กัับ 
คณ์ะแพที่ย์ และบุคลากัรที่างกัารแพที่ย ์เพื�อใช้ในกัาร
ปฏิิบัติภัารกิัจในสถึานกัารณ์์กัารแพร่ระบาดืของ 
โควิิดื-19 โดืย นายธันธัีร์ธัาญ สุภัาพรเห้มินที่ร์  
หั้วิห้น้าฝ่่ายกิัจกัรรม ดืำาเนินกัารส่งมอบให้้กัับผูู้้แที่น
รับมอบ ณ์ อาคารอำานวิยกัาร โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ 
สภัากัาชาดืไที่ย

 วัินทีี่� 20 พฤษภัาคม 2564 ศาสตราจารย์กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัาร
สำานักังานอาสากัาชาดื นางสิริกัันยา ศิริรังษี รองผูู้้อำานวิยกัารฯ พร้อมด้ืวิยเจ้าห้น้าทีี่�สำานักังานอาสา
กัาชาดื ทีี่�เข้าปฏิิบัติงานในสำานักังานอาสากัาชาดื ร่วิมกิัจกัรรมกัันปลูกั ปักั รักัษา โครงกัาร “ล้้านต้้น 
บนแผู่้นด่ีน” กัับสำานักังานยุวิกัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย พร้อมทัี่�งลงที่ะเบียนบนแพลตฟอร์มออนไลน์

อาสากาชีาดร่วิมสนับสนุนชุีด PPE 
และอาหิาร แก่บุคุลากรทางการแพัทย์ 

 สำานักงานอาสากาชีาดร่วิมกิจกรรม 
โคุรงการ “ล�านต�นบนแผู่้นดิน” 
กับ สำานักงานยุวิกาชีาด สภัากาชีาดไทย
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  วัันทีุ� 22 กรักฎาคม 2564 นางมณ์ฑิรา  
ลำ�าซึ่ำา อุปนายกัสโมสรอาสากัาชาดื ด้ืานบริกัาร
ที่างกัารแพที่ย์และสุขอนามัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกัรณ์์ นำาคณ์ะอาสากัาชาดืถึวิายพระพร
สมเด็ืจพระนางเจ้าสิ ริ กิั ติ�  พระบรมราชชนนี 
พันปีห้ลวิง 12 สิงห้าคม ณ์ สถึานีวิิที่ยุโที่รทัี่ศน์  
NBT

 วัันทีุ�  30 ม่ ถุนายน 2564  เรือเอกั 
นายแพที่ย์ปริญญา พลังวิชิรา นายกัสโมสรอาสา
กัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ย นำาคณ์ะกัรรมกัารสโมสร
อาสากัาชาดื ร่วิมบันทึี่กัเที่ปโที่รทัี่ศน์ ถึวิายพระพร 
เนื�องในโอกัาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาที่สมเด็ืจ
พระปรเมนที่รรามาธิับดีืศรีสินที่รมห้าวิชิราลงกัรณ์ 
มหิ้ศรภูัมิพลราชวิรางกูัร กิัติสิริสมบูรณ์อดุืลยเดืช 
สยามินที่ราธิัเบศรราชวิโรดืม บรมนาถึบพิตร  
พระวิชิรเกัล้าเจ้าอยู่หั้วิ ณ์ สถึานีวิิที่ยุโที่รทัี่ศน์ 
แห่้งประเที่ศไที่ย (NBT)

  วัันทีุ� 25 พื่ฤษภาคม 2564  ศาสตราจารย์
กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัาร
สำานักังานอาสากัาชาดืรับมอบเงินจากั นางบงกัช  
บวิรฤกัษ์ อาสากัาชาดื รุ่น 3/2552 มอบเงินจำานวิน 
10,000 บาที่ เพื�อสนับสนุนกัองทุี่น 80 ปี อาสากัาชาดื 
ณ์ สโมสรอาสากัาชาดื โดืยผูู้้อำานวิยกัาร มอบของ 
ทีี่�ระลึกัตอบกัลับเพื�อเป็นกัารขอบคุณ์ในกัารสนับสนุน
กัองทุี่นในครั�งนี�

ข่์าวิกิจกรรมอ�สำ�ก�ช�ด

  วัันทีุ� 4 ส่งหาคม 2564 ศาสตราจารย์
กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง เห้รียญประยูร ผูู้้อำานวิยกัาร
สำานักังานอาสากัาชาดื สภัากัาชาดืไที่ยรับมอบ 
ชุดืตรวิจ COVID-19 any lab Ag Test Kit จำานวิน 
120 ชุดื จากั นายธันธันนที่ มาศรังสฤษดิื� โดืยมี  
ดืร.คฑา  ชินบัญชร และ เจนจิรา อินผูู้กั อาสากัาชาดื
ร่วิมรับมอบในโอกัาสวัินคล้ายวัินสถึาปนาสำานักังาน
อาสากัาชาดืครบ 81 ปี ณ์ สำานักังานอาสากัาชาดื 
สภัากัาชาดืไที่ย
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 วัินทีี่�  9  เมษายน 2564  
นางสิริกัันยา ศิริรังษี รองผูู้้อำานวิยกัาร
สำานักังานอาสากัาชาดื พร้อมด้ืวิย 
นาย กิัต ติ ธัั ช  กั ลิ� นลอย  ผูู้้ ช่ วิ ย 
ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังานอาสากัาชาดื 
นำาคณ์ะเจ้าห้น้าทีี่�เข้ารดืนำ�าขอพรจากั 
ศาสตราจารย์ กิัตติคุณ์ นายแพที่ย์ดืำารง 
เห้รยีญประยรู ผูู้้อำานวิยกัารสำานักังาน
อาสากัาชาดื เนื�องในโอกัาสเที่ศกัาล
สงกัรานต์และวัินขึ�นปีให้ม่ไที่ยตาม
ประเพณี์ ตลอดืจนร่วิมกัันสรงนำ�าพระ 
โดืยยึดืถืึอกัารรักัษาระยะห่้าง และ
สวิมห้น้ากัากัอนามัยอย่างเคร่งครัดื

พิัธีิสรงนำ�าพัระ 
และรดนำ�าดำาหัิวิข์อพัร
เพ่ั�อคุวิามเป็ีนมงคุลรับปีีใหิม่ไทย 
เทศกาลสงกรานต์
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การด้แลตนเองในยุคุโคุวิิด 19 
และ Home Isolation

สาระน่าร้� เพื่่�อสุำขภ�พื่

ทีี่�มา : องค์กัารอนามัยโลกั, ศ.พญ.กุัลกััญญา โชคไพบูลย์กิัจ คณ์ะแพที่ยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มห้าวิิที่ยาลัย
มหิ้ดืล, ศ.นพ.ยง ภู่ัวิรวิรรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกัรณ์์ สภัากัาชาดืไที่ย และคณ์ะแพที่ยศาสตร์ จุฬาลงกัรณ์์
มห้าวิิที่ยาลัย, ผู้ศ.นพ.กัำาธัร มาลาธัรรม คณ์ะแพที่ยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิับดีื มห้าวิิที่ยาลัยมหิ้ดืล 

 ในยุคทีี่�เราต้องอยู่ร่วิมกัับโรคภััย
ต่างๆ ทัี่�งโรคทีี่�เกิัดืขึ�นมานานและโรคทีี่�อุบัติ
ให้ม่ กัารดูืแลและป้องกัันตนเองจึงเป็นสิ�ง
สำาคัญ เช่น โรคโควิิดื 19 ทีี่�เพิ�งเกิัดืขึ�น 
ไม่นานแต่มีควิามรุนแรงและคร่าชีวิิตผูู้้คน
จำานวินไม่น้อยไวิรัสโคโรนาคืออะไร โรค 
โควิิดื 19 คือโรคติดืต่อซึึ่�งเกิัดืจากัไวิรัส
โคโรนาชนิดืทีี่�มีกัารค้นพบล่าสุดื ขณ์ะนี�มี
กัารระบาดืให้ญ่ไปห้ลายประเที่ศทัี่�วิโลกั 
อากัารทัี่�วิไปของโรคโควิิดื 19 พี�พบมากั
ทีี่�สุดืคือ ไข้ ไอ ลิ�นไม่รับรส จมูกัไม่ได้ืกัลิ�น 
และออ่นเพลยี อากัารที่ี�พบน้อยกัว่ิาแต่อาจ
มีผู้ลต่อผูู้้ป่วิยบางรายคือ ปวิดืเมื�อย ปวิดืหั้วิ 
คัดืจมูกั นำ�ามูกัไห้ล เจ็บคอ ท้ี่องเสีย ตาแดืง 
ห้รือผืู้�นตามผิู้วิห้นัง ห้รือสีผิู้วิเปลี�ยนตาม 
นิ�วิมือนิ�วิเท้ี่า อากัารเห้ลา่นี�มักัจะไมรุ่นแรง
นักัและค่อยๆ เริ�มทีี่ละน้อย บางรายติดืเชื�อ
แต่มีอากัารไม่รุนแรง

 ห้ากัมีอากัารไม่รุนแรงเช่นไอเล็กั
น้อยห้รือไข้ตำ�าๆ โดืยทัี่�วิไปแล้วิไม่จำาเป็น
ต้องพบแพที่ย์ อยู่บ้าน กัักัตัวิเอง และ
ติดืตามดูือากัาร ปฏิิบัติตามข้อแนะนำาของ
ที่างกัารในกัารแยกัตัวิเองจากัผูู้้อื�น แต่
อย่างไรก็ัตามห้ากัเป็นผูู้้ป่วิยโรคโควิิดื 19 
(ยืนยันโดืยกัารตรวิจ) ควิรปฏิิบัติตาม
มาตรกัารของภัาครัฐอย่างเคร่งครัดื

คนทีี่�เรารักั รวิมถึึงกัารรักัษาระยะอย่างน้อย 1 เมตร จากัผูู้้อื�น ห้ลีกัเลี�ยง
สถึานทีี่�ทีี่�มีผูู้้คนแออดัื ควิรสวิมห้น้ากัากัอนามัยห้ากัไม่สามารถึเว้ินระยะห่้าง
ที่างกัายได้ื อย่างไรก็ัตาม เพื�อเป็นกัารป้องกัันตัวิเองและลดืกัารแพร่ระบาดื
ของโรค ด้ืวิยกัารติดืตามข่าวิสารข้อมูลล่าสุดืเกีั�ยวิกัับกัารระบาดืของโรค 
โควิิดื 19 จากัเวิปไซึ่ต์ขององค์กัารอนามัยโลกัและห้น่วิยงานด้ืานสาธัารณ์สุข
อยา่งต่อเนื�อง อยา่งไรกัต็าม สถึานกัารณ์์ไมส่ามารถึคาดืเดืาไดืจึ้งควิรตดิืตาม
ข่าวิสารต่อเนื�อง แต่เราสามารถึลดืควิามเสี�ยงในกัารติดืเชื�อห้รือกัารแพร่เชื�อ
ได้ืด้ืวิยกัารที่ำาตามข้อควิรระวัิง ดัืงนี�

• ล้้างม่อบ่อยๆ ให้สะอาดี ด้ืวิยแอลกัอฮอลเจลห้รือด้ืวิยนำ�าและสบู่ เพราะ
กัารที่ำาควิามสะอาดืมือด้ืวิยสองวิิธีันี�เป็นกัารฆ่์าเชื�อโรคทีี่�อยู่บนมือเรา

• รัักษารัะยะอย่างน้อย 1 เมต้รั จากัผูู้้อื�น เพราะเมื�อคนไอ จาม ห้รือ พูดื  
จะที่ำาให้้เกิัดืฝ่อยละอองขนาดืเลก็ัจากัจมกูัและลำาคอซึึ่�งอาจมีเชื�อโรคไดื ้ถ้ึา
อยู่ใกัล้เกิันไปก็ัจะห้ายใจเอาละอองเห้ล่านั�นเข้าไปด้ืวิย ซึึ่�งมีเชื�อโรคปนอยู่ 
ในกัรณี์ทีี่�คนนั�นไม่สบาย

อาการัรุันแรัง ของโควิิดื 19 ทีี่�จำาเป็นต้องรักัษาพยาบาลเร่งด่ืวิน

อาการัทีุ�พื่บได้ีบ่อย

อาการัทีุ�พื่บได้ีไม่บ่อยนัก

ห้ากัมีอากัารดัืงต่อไปนี� โที่รห้า
ผูู้้ให้้บริกัารสุขภัาพของคุณ์ 
ห้รือติดืต่อสถึานพยาบาลเพื�อ
ขอรับกัารรักัษาพยาบาลทัี่นทีี่

ห้ายใจขัดื 
ห้ายใจลำาบากั

ไข้

เจ็บคอ ปวิดืศรีษะ ปวิดืเมื�อย ท้ี่องเสีย ผืู้�นผิู้วิห้นังห้รือ
นิ�วิมือนิ�วิเท้ี่าเปลี�ยนสี

ห้มายเห้ตุ : 
• ห้ากัอาศัยอยู่ในพื�นทีี่�ทีี่�มีกัารระบาดืของไข้มาลาเรีย ไข้เลือดืออกั ห้รือโรคติดืเชื�ออื�นๆ และ
 มีอากัารข้างต้น ให้้ไปรับกัารรักัษาพยาบาลทัี่นทีี่ตามคำาแนะนำาของสาธัารณ์ะสุขท้ี่องถิึ�น
• ติดืต่อกัับผูู้้ให้้บริกัารสุขภัาพระดัืบปฐมภูัมิในชุมชนสมำ�าเสมอเพื�อให้้ได้ืรับยาและคำาปรึกัษา
 ที่างกัารแพที่ย์อย่างต่อเนื�อง

เอกสารประกาศวัันท่ี่� 2 มกราคม 2564 ซ่ึ่�งประกอบไปด้้วัยคำาแนะนำาฉบับเร่งด่้วัน ทัี่�งน่�หากม่ข้้อมูลเพ่ิ่�มเต่ิมเอกสารน่�จะม่การปรับปรุงในภายหลัง

ตาแดืงห้รือ
เคืองตา

ไอ อ่อนเพลีย จมูกัไม่ได้ืกัลิ�น  ลิ�นไม่รับรส

เจ็บห้น้าอกัสญููเสียควิามสามารถึในกัารพูดื 
กัารเคลื�อนไห้วิร่างกัายห้รือสับสน

 ดัืงนั�น กัารรกััษาสขุอนามยัของมอื 
กัารเว้ินระยะห่้าง รักัษามารยาที่ในกัารไอ/
จาม เป็นสิ�งสำาคัญทีี่�ควิรที่ำาตลอดืเวิลาและ
เป็นวิิธีัทีี่�ดีืทีี่� สุดืทีี่�จะป้องกัันตัวิเองและ 
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การด้แลตนเองในยุคุโคุวิิด 19 
และ Home Isolation

สาระน่าร้� เพื่่�อสุำขภ�พื่

 แนวัทุาง Home Isolation แล้ะ  
Community Isolation สำาหรัับผูู้้ป่วัย

โรัคโคว่ัดี-19 สามารัถปฏ่ิบัต่้ได้ีดัีงนี�

Home Isolation 
(การกักตััวที่่�บ้้าน)

• เป็นผูู้้ติดืเชื�อแบบไม่มีอากัารห้รือมีอากัาร
เล็กัน้อยและไม่มีโรคอื�นร่วิม

• เป็นผูู้้ป่วิยทีี่� รักัษาตัวิในโรงพยาบาล 
มาแล้วิ 7-10 วัิน และแพที่ย์ประเมินว่ิา
สามารถึกัลับไปรักัษาตัวิต่อทีี่�บ้านได้ื

• ผูู้้ป่วิยสมัครใจแยกักัักัตัวิในทีี่�พักัของตน
• อยูค่นเดีืยวิห้รอืมีผูู้้อาศยัร่วิมไมเ่กิัน 1 คน
• อายนุ้อยกัว่ิา 60 ปี และมีสุขภัาพแข็งแรง
นำ�าห้นักัตัวิน้อยกัว่ิา 90 กักั. ห้รือไม่มี
ภัาวิะอ้วิน

• ติดืต่อ 1330 กัดื 14 (สปสช.) ห้รือ 
แอดืไลน์ @comcovid-19 เพื�อเข้าสู่
ระบบ โดืยจะได้ืรับอุปกัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ 
อาห้าร และอุปกัรณ์์ยังชีพ

• มีแพที่ย์ติดืตามอากัารที่างระบบสื�อสาร 
ทีี่�เห้มาะสม

• ห้ากัมคีวิามจำาเปน็จะไดืรั้บยาฟา้ที่ะลาย-
โจร และยาฟาวิิพิราเวีิยร์ รวิมถึึงส่งต่อ 
โรงพยาบาลเมื�อมีอากัารเปลี�ยนแปลง

Community Isolation 
(การกักตััวในชุุมชุน)

• ห้ากัไม่สามารถึแยกักัักัตัวิทีี่�บ้านได้ื และ
ในชุมชนมีกัารจัดื

• ตั�งศูนย์แยกัโรคชุมชน (Community 
Isolation) ให้้ติดืต่อแกันนำาห้มู่บ้านห้รือ
อาสาสมัคร เพื�อเข้ารับกัารกัักัตัวิและรับ
กัารดูืแลรักัษาภัายในศูนย์นี�กัารจัดืตั�ง
ศูนย์แยกัโรคชุมชน อาจที่ำาได้ืโดืยกัาร
ติดืต่อ สปสช. (โที่ร. 1330)

• สวัมหน้ากาก ห้ากัไม่สามารถึรักัษาระยะห่้างได้ื
• เลี้�ยงการัไปพ่ื่�นทีุ�หนาแน่นหร่ัอการัรัะบายอากาศูไม่ดีี เพราะเมื�อคน 
มารวิมตัวิกัันเป็นจำานวินมากั เรามีโอกัาสเสี�ยงทีี่�จะเข้าใกัล้ผูู้้ป่วิยโควิิดื 19 
และเมื�อคนห้นาแน่นก็ัจะรักัษาระยะห่้าง 1 เมตรได้ืยากั

• เลี้�ยงการัเอาม่อมาจับต้า จมูก แล้ะปาก เพราะอาจมีเชื�อโรคปนเป้�อนทีี่�มือ 
จากันั�นเชื�อโรคก็ัจะเข้าสู่ร่างกัายที่ำาให้้เราป่วิย

• ทัุ�งตั้วัเรัาเองแล้ะคนรัอบข้างควัรัมีสุขลั้กษณะทีุ�ดีี เกีั�ยวิกัับระบบที่างเดืิน
ห้ายใจ ซึึ่�งห้มายควิามว่ิา ต้องปิดืปากัทุี่กัครั�งทีี่�ไอห้รือจามด้ืวิยข้อพับแขน
ด้ืานในห้รือกัระดืาษที่ิชชู จากันั�นทิี่�งกัระดืาษที่ิชชูทัี่นทีี่และล้างมือ เพราะ
ละอองแพร่เชื�อได้ื กัารมีมารยาที่ในกัารไอ/จามทีี่�ดีื เราก็ัป้องกัันคนรอบตัวิ
จากัเชื�อโรคอื�นๆ ด้ืวิย เช่น ห้วัิดื ไข้ห้วัิดื และโรคโควิิดื 19

• อยู่บ้านแล้ะแยกตั้วัเองถ้งแม้จะมีอาการัเพีื่ยงเล็้กน้อย เช่น ไอ ปวิดืศีรษะ 
ไข้ จนกัว่ิาจะห้ายดีื ให้้ใครมาส่งเสบียงและสิ�งของจำาเป็น แต่ห้ากัต้อง 
ออกัจากับา้นใสห่้น้ากัากัเพื�อป้องกัันกัารไปแพรเ่ชื�อให้้ผูู้อื้�น เพราะกัารเลี�ยง
กัารสัมผัู้สกัับผูู้้อื�นเป็นกัารป้องกัันผูู้้อื�นจากัเชื�อโควิิดื 19 และเชื�อโรคอื�นๆ

• หากมีอาการัไข้ แล้ะ/หร่ัอไอร่ัวัมกับอาการัหายใจล้ำาบาก/ต่้ดีขัดี ควัรั
ปร้ักษาแพื่ทุย์ทัุนทีุ ห้ากัเป็นไปได้ื แนะนำาให้้โที่รไปล่วิงห้น้า เพื�อสถึาน
พยาบาลจะได้ืให้้คำาแนะนำาไปยังห้น่วิยบริกัารที่างกัารแพที่ย์ได้ือย่างเห้มาะสม 

• ต่้ดีต้ามข่าวัสารัข้อมูล้จากแหล่้งทีุ�น่าเช่�อถ่อ เช่น องค์กัารอนามัยโลกัและ
ห้น่วิยงานสาธัารณ์สุข เพราะที่างกัารและที่้องถิึ�นจะให้้ข้อมูลได้ืดีืทีี่�สุดืว่ิา
คนในพื�นทีี่�ควิรจะที่ำาอย่างไรเพื�อป้องกัันตนเอง 
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