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 สวัสดีครับ พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิกสหกรณฯที่รักทุกทานผมตั้งใจเขียนสารฉบับนี้ดวยความรักความหวงใย พรอมกับ

ตองการสงกำลังใจใหกับเพื่อนสมาชิกทุกทาน ที่ตองพบกับสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนาสายพันธุใหม 2019  

(COVID-19) ซึ่งแพรกระจายไปทั่วโลกอยางรวดเร็ว และในขณะนี้ยังไมมียาหรือวัคซีนที่สามารถปองกันหรือรักษาใหหายได 

เนื่องจากยังไมทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของการเกิดเชื้อไวรัสชนิดนี้ ซึ่งสถานการณนี้จะคงอยูอีกนานแคไหนก็มิอาจรูได ก็ไดแต

ภาวนาใหคนพบสาเหตุและมียาที่ใชรักษาและปองกันไดในเร็ววัน เพื่อจะไดคลายความวิตกกังวลคลายความเครียดลง และกลับไป

ใชชีวิตอยางปกติสุขไดเชนเดิม 

 แตหากเราลองปรับความคิดมามองในแงบวก จะเห็นวาภายในวิกฤติ ยอมมีโอกาสและสิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอ ซึ่งจาก

สถานการณในครั้งนี้ทำใหพวกเรามีความรักและความสามัคคีกันมากขึ้น รวมกันคิด รวมกันทำ รวมกันหารือแกไข และหาทาง

ปองกันทุกวิถีทางที่จะระงับและหยุดยั้งเชื้อไวรัสตัวนี้ไมใหแพรกระจายออกไป โดยการออกมาเสนอแนะวิธีตางๆ เพื่อเตือนให 

พวกเราทุกคนเพิ่มความระมัดระวังตัวเองในการใชชีวิตประจำวัน การใชชีวิตรวมกันในสังคม การมอบความรักความหวงใยใหกับ

คนที่เรารักและรักเรา ซึ่งจะเห็นไดวาชวงนี้สถาบันครอบครัวมีความอบอุนมากขึ้น พอ แม ลูก อยูรวมกันในบานอยางพรอมหนา

พรอมตา รวมทำกิจกรรมและรวมปรึกษาหารือกันมากขึ้นกวาในชวงเวลาที่ผานมา 

 สำหรับ สหกรณฯ ผมไดออกมาตรการตาง ๆ เพื่อปองกัน ชวยเหลือ และสรางความมั่นใจใหกับสมาชิกที่มาใชบริการ 

และเพื่อนสมาชิกทุกทาน เชน มีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเมื่อเขามาติดตอธุรกรรม มีจุดวางแอลกอฮอลเจลทำความสะอาด จัดหา

หนากากอนามัยแจกผูที่มาใชบริการที่สำนักงานสหกรณฯ ทุกทาน การจัดทำ Big Cleaning Day เพื่อทำความสะอาดสำนักงาน

และเครื่องมือเครื่องใชภายในสหกรณ รวมถึงการจัดทำประกันภัยการติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา(COVID-19) ใหกับสมาชิกทุกทานใน

สวนของการใหความชวยเหลือสมาชิกที่มีเงินกูกับสหกรณฯ นั้น ผมและคณะกรรมการสหกรณฯ ไดมีการผอนปรนการชำระเงิน

งวดรายเดือนแกสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณในครั้งนี้ เชน การลดเงินตนของเงินงวดที่ผอนชำระในแตละเดือนลง 

รอยละ 80 ยกเวนการหักเงินโบนัสประจำป 2562 ของสมาชิกที่ขอผอนผันลดเงินงวดไวเดิม ลดการหักเงินโบนัสฯใหแกสมาชิกที่ 

กูเงินโครงการพัฒนาชีวิตฯ และยังพิจารณาใหเงินกูเพิ่มเติมในวงเงินไมเกิน 1 แสนบาทเปนตน โดยจะเริ่มใหสมาชิกเขารวม

มาตรการนี้ไดตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม – 20 พฤษภาคม 2563 

 สุดทายนี้ผมขอสงกำลังใจใหเพื่อนๆ พี่ๆ สมาชิกสหกรณฯ ทุกทาน เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลสุขภาพ อยาลืม  

กินรอน ชอนกลาง ลางมือ หลีกเลี่ยงเขาไปในแหลงชุมนุมชน และคิดในทางที่ดีไวเสมอวา “เดี๋ยวมันก็ผานไป” ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ปกปกษรักษาคุมครองทุกทานใหปลอดภัยดวยครับ…. 

ดวยรักและหวงใย 

 

 

(นายวุฒิพงษ   ภิรมยาภรณ) 

ประธานกรรมการสหกรณ ฯ 

 
“สหกรณ�ก�าวไกล 

พร�อมรับใช�สมาชิก” 

จุลสารฉบับพิเศษ 
ฉบับที่ 1/2563 

สารจากประธานสหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสิน 

ดวยรักและหวงใย 

(นายวุฒิพงษ   ภิรมยาภรณ) 



มาตรการสหกรณออมสิน 

จุลสารฉบับพิเศษ 
ฉบับที่ 1/2563 03 



จุลสารฉบับพิเศษ 
ฉบับที่ 1/2563 04 

ประกันทางสหกรณทำใหสมาชิกและรายละเอียดประกัน 



สหกรณออมสินจัดกิจกรรม Big Cleaningday 

มาตราการของรัฐบาลและธนาคารออมสิน 

จุลสารฉบับพิเศษ 
ฉบับที่ 1/2563 05 



จุลสารฉบับพิเศษ 
ฉบับที่ 1/2563 06 แหลงที่มา : https://www.sanook.com/health/20657/ 

แหลงที่มา : https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php 

   

 

ฉบับที่ 83 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 น. 
1. สถานการณในตางประเทศ 

มีรายงานผูปวยยืนยันทั่วโลก รวม 195 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princess และ 
เรือ Grands Princess ในวันที่ 25 มีนาคม จำนวน 478,331 ราย มีอาการรุนแรง 14,797 ราย เสียชีวิต 21,524 ราย 
โดยประเทศที่มียอดผูปวยยืนยัน 10 อันดับแรก ไดแก จีน 81,769 ราย (รวม ฮองกง 453 ราย มาเกา 31 ราย) อิตาลี 
74,386 ราย สหรัฐอเมริกา 68,573 ราย  สเปน 49,515 ราย เยอรมนี 39,355 ราย อิหราน 29,406 ราย ฝรั่งเศส 
25,233 ราย สวิสเซอรแลนด 11,027 ราย สหราชอาณาจักร 9,529 ราย และ เกาหลีใต 9,241 ราย 

ประเด็นที่นาสนใจในตางประเทศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 
- องคการอนามัยโลก ผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลก (นายเทดรอส อะดานอม เกเบรเยซุส) ระบุ

วามาตรการปดประเทศยังไมเพียงพอที่จะเอาชนะไวรัสโคโรนา 2019 โดยชี้ แจงวาการใหประชาชนอยูที่บานเปน
เพียงการซื้อเวลาและลดความกดดันของโรงพยาบาล ไมสามารถทำลายไวรัสใหหมดไปได นอกจากนี้ ไดเรียกรอง
ใหประเทศตาง ๆ ดำเนินมาตรการอยางมีเปาหมายและเฉียบขาดมากขึ้น รวมทั้งใชโอกาสในการปดประเทศ
หาทางโจมตีไวรัส ซึ่งทุกประเทศตองขยาย ฝกฝน และระดมแรงงานดานสาธารณสุข รวมทั้งจัดตั้งระบบคนหา
ผูปวยตองสงสัยทุกคนรวมถึงเรงการตรวจหาเชื้อ  

- ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองนิวยอรคซึ่งมีจำนวนผูติดเชื้อและเสียชีวิตดวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เปนอันดับตน ๆ เริ่มมีการชะลอตัวของการกระจายตัวของโรค และอัตราการเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลในเมือง
นิวยอรคไดลดลงในเร็ว ๆ นี้  นอกจากนี้เมืองนิวออรลีนไดมีคนจำนวนมากฉลองเทศกาลมารดิกราสเมื่อเดือนที่
แลวกำลังจะกลายเปนศูนยกลางการระบาดของสหรัฐอเมริกาตอไป นอกจากนี้เมืองชายฝงอาวของรัฐหลุยเซียนา
เปนเมืองทีม่ีอัตราการเติบโตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงที่สุดในโลก ทางการไดประกาศมาตรการ Social 
distancing โดยจัดการใหมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับทางเดินเทาเพื่อลดระยะหางระหวางบุคคลและหลีกเลี่ยงการติด
เชื้อ และมีขอหามในการเลนกีฬากลางแจงในการลดการติดเชื้ออีกดวย  

- ประเทศสเปน โรงแรมใจกลางเมืองมาดริดซึ ่งใกลกับสวนสาธารณะ Retiro ไดถูกปรับปรุงใหเปน
โรงพยาบาลสนามสำหรับรักษาผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีอาการไมรุนแรง โดยทางการสเปนมีแผนที่
จะเปลี่ยนโรงแรมใหเปนที่พักสำหรับผูปวยที่มีอาการไมรุนแรงและเปนที่กักตัวสำหรับผูปวยยืนยันเพ่ือปองกันการ
แพรเชื้ออีกดวย  

- ประเทศจีน หลังจากที่หนังสือพิมพ The Wall Street Journal ของอเมริกาไดพิมพขอความพาดหัว
ขาวในหนังสือพิมพดวยขอความวา “China is the real sick man of Asia” หรือจีนเปนคนปวยตัวจริงของเอเชีย 
ซ่ึงสรางผลกระทบอยางมากในกรณีการเหยียดเชื้อชาติ อีกทั้งขัดตอศีลธรรมและละเมิดจรรยาบรรณสื่อในระดับ
สากล ทางการจีนไดสงอีเมลถึงคณะผูบริหารระดับสูงใหแกไขชื่อบทความและใหขอโทษดวยแตโฆษกหนังสือพิมพ
ดังกลาวไดชี้แจงวาจะไมเปลี่ยนแปลงจุดยืน ซึ่งสื่อจีนรายงานอีกวา การพาดหัวขาวดวยวาทกรรมแบบนี้เปน
พฤติกรรมอันตรายในสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกที่ทำใหเกิดอคติและการเหยียดคนผิวเหลืองหรือคนจีน
มากขึ้น 
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จะเปลี่ยนโรงแรมใหเปนที่พักสำหรับผูปวยที่มีอาการไมรุนแรงและเปนที่กักตัวสำหรับผูปวยยืนยันเพ่ือปองกันการ
แพรเชื้ออีกดวย  

- ประเทศจีน หลังจากที่หนังสือพิมพ The Wall Street Journal ของอเมริกาไดพิมพขอความพาดหัว
ขาวในหนังสือพิมพดวยขอความวา “China is the real sick man of Asia” หรือจีนเปนคนปวยตัวจริงของเอเชีย 
ซ่ึงสรางผลกระทบอยางมากในกรณีการเหยียดเชื้อชาติ อีกทั้งขัดตอศีลธรรมและละเมิดจรรยาบรรณสื่อในระดับ
สากล ทางการจีนไดสงอีเมลถึงคณะผูบริหารระดับสูงใหแกไขชื่อบทความและใหขอโทษดวยแตโฆษกหนังสือพิมพ
ดังกลาวไดชี้แจงวาจะไมเปลี่ยนแปลงจุดยืน ซึ่งสื่อจีนรายงานอีกวา การพาดหัวขาวดวยวาทกรรมแบบนี้เปน
พฤติกรรมอันตรายในสหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกที่ทำใหเกิดอคติและการเหยียดคนผิวเหลืองหรือคนจีน
มากขึ้น 
 
 
 

ขอมูล COVID-19 



จุลสารฉบับพิเศษ 
ฉบับที่ 1/2563 07 

สหกรณชวยเหลือสมาชิก 
“โครงการ Anti Covid-19” 

เมื่อวันเสาร�ที่ 14มีนาคม 2563 ประธานสหกรณ�ออมทรัพย�พนักงานธนาคารออมสิน โดย คุณวุฒิพงษ� ภิรมยาภรณ�  
พร�อมด�วยคณะกรรมการฯ และเจ�าหน�าที่ของสหกรณ�ฯประชุมเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานเชิงรุกของสหกรณ�และแผนบริหาร
ความต�อเนื่อง (BCP) เพื่อรองรับการแพร�ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ�ใหม� 2019 (COVID-19) ณ ภานารา รีสอร�ท 
ตลิ่งชัน กทม. 
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