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	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงห่วงใยและทรงให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละก�าลังกาย  

และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ พลอากาศเอก	สบุนิ	ชวิปรีชา กรมวังผูใ้หญ่ในพระองค์ และทีป่รึกษาศนูย์อ�านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน เป็นผู้อญัเชิญอาหารพระราชทาน 

ซ่ึงทรงปรงุด้วยพระองค์เอง	และเจลแอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมอื	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสมเดจ็ 

พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย เม่ือวนัที ่23 สิงหาคม 2564 โดยม ีรองศาสตราจารย์	นายแพทย์โศภณ	นภาธร ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 

และผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย เป็นผูร้บัมอบ พร้อมทมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที ่เข้าร่วมพธิรีบัพระราชทาน 

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอาหารเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์  



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

พระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง

ลงนามความร่วมมือ “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)” กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 

 สภากาชาดไทย ร่วมกับ ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ “เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ	(AED)” สนับสนุน

ภารกจิช่วยเหลือประชาชนในภาวะหวัใจลม้เหลวเฉยีบพลัน โดยเมื่อวนัที ่25 สิงหาคม 2564	นายเตช	บุนนาค	เลขาธิการสภากาชาดไทย และ

พลต�ารวจเอก	ปิยะ	อุทาโย รองผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เป็นผู้แทนลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ โอกาสนี้ พลอากาศเอก	

สบุนิ	ชวิปรชีา กรมวงัผู้ใหญ่ในพระองค์ และทีป่รกึษาศนูย์อ�านวยการใหญ่จติอาสาพระราชทาน	พลต�ารวจโท	ภคัพงศ์	พงษ์เภตรา ผูบ้ญัชาการ

ต�ารวจนครบาล และผู้บังคับบัญชาของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ และนางสุทธารักษ์	ปัญญา	ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย 

ร่วมในพิธี ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

 การลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาดไทย ที่จัดหารายได้เพื่อซ้ือเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 

บริจาคให้กับกระทรวงสาธารณสุขไว้ใช้ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ จ�านวนทั้งสิ้น 1,100 เครื่อง และมอบให้กับส�านักงานต�ารวจแห่งชาต ิ

เพื่อที่ติดตั้งที่สถานีต�ารวจนครบาล จ�านวน 88 สถานี และป้อมจราจรบริเวณที่มีผู้สัญจรเป็นจ�านวนมากอีก 174 จุด รวม 262 เครื่อง ในพื้นที่

กรงุเทพมหานคร นอกจากนี ้สภากาชาดไทยยงัได้จดัท�าแอปพลเิคชนั “AED	กระตกุหัวใจ” เพือ่ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าถึงการใช้งานเครือ่ง AED 

ได้สะดวก รวดเรว็ และง่ายต่อการค้นหา สอดรบักับส�านกังานต�ารวจแห่งชาตทิีจ่ะด�าเนินการจดัอบรมตามโครงการอบรมช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน 

และการใช้เครื่อง AED กับศูนย์อ�านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานแก่ก�าลังพลของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	

พระราชทานเครือ่งให้ออกซเิจนด้วยอตัราการไหลสงู (High flow oxygen therapy) ผ่านกองทนุชยัพฒันาสูภ้ยัโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ )  

มลูนธิชิยัพฒันา จ�านวน 10 เครือ่ง ให้กบัโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดูแลรกัษา 

ผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์	นายแพทย์โศภณ	นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 

และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564  



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

  พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการดูแลผู้ป่วยท่ีบ้าน	 Home	 Isolation	 และโครงการ

พัฒนาวัคซีนโควิด-19	 (ChulaCov19)	 ณ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 โดยมี นายเตช	 บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ

ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและน�าชม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ตรวจเยี่ยมการพัฒนาวัคซีน และโครงการ Home Isolation 

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564	ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธิพงศ์	วัชรสินธุ  
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์	 นายแพทย์เกียรติ	 รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�านวยการ
บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้ง 
นายแพทย์นคร	เปรมศรี ผู้อ�านวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงความคืบหน้า
การทดสอบวัคซีน	 ChulaCov19	 ระยะที่	 1 ในอาสาสมัคร พบว่า อาสาสมัคร 
มภีมูคิุม้กนัทีด่มีาก สามารถกระตุน้ภมูคิุม้กนัได้สงูเทยีบเท่าวคัซนีของไฟเซอร์ (Pfizer) 
และยับยั้งเชื้อข้ามสายพันธุ์ 4 สายพันธุ์ ได้เกิน 80% พร้อมทั้งสามารถกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันชนิด T-Cell ซึ่งจะช่วยขจัดและควบคุมเชื้อที่อยู่ในเซลล์ของผู้ท่ีติดเช้ือ 
ได้อกีด้วย โดยไม่พบผลข้างเคยีงรนุแรงใด ๆ  เร่งเดนิหน้าผลติและพร้อมฉดีในอาสาสมคัร 
ระยะต่อไป โดยคาดว่าเร็วที่สุดคนไทยจะได้ฉีดวัคซีน ChulaCov19 ในช่วงเดือน
เมษายน 2565 
 การพัฒนาวัคซนีโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นเร่ืองท่ีท้าทาย ท้ังจากการศกึษาวิจยั 
องค์ความรู้ เทคโนโลย ีและการพฒันาวัคซนีในข้ันตอนต่าง ๆ  ทีต้่องเร่งแข่งกบัเวลา 
หากประสบความส�าเร็จด้วยดี นอกจากจะท�าให้มีวัคซีนใช้เอง การพัฒนาวัคซีน 
ชนดิ mRNA ยงัเป็นพืน้ฐานในการรบัมอืกบัโรคตดิต่ออบุตัใิหม่และโรคมะเร็งต่าง ๆ  
ได้ในอนาคตอีกด้วย

ผลการทดลองวัคซีน ChulaCov19 ประสิทธิภาพเทียบเท่า Pfizer



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 สภากาชาดไทย	ขอเชิญชวนแพทย์และพยาบาลจิตอาสาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด-19	ที่กักตนเองที่บ้าน	(Home	Isolation)	ผ่านทาง	 

Telemedicine	โดยลงทะเบียนด้วยการสแกน QR code และ https://chapter.redcross.or.th/

covid-19/register.php หรือสอบถาม โทร. 0 2021 1664

	 ผู้ป่วยกลุ่มสเีขยีวท่ีไม่มอีาการ หรอืมีอาการเพยีงเล็กน้อย สามารถแยกกกัตวัเอง

ที่บ้าน และลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation ของส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งจะได้รับอาหาร ยา เวชภัณฑ์ และการดูแลรักษาผ่านทาง  

Telemedicine ในการตรวจและวนิจิฉยัจากแพทย์ ดงันัน้การระดมทมีแพทย์และพยาบาล

จิตอาสาจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันท�างานด้าน Telemedicine เป็นทางออกในการ

ลดภาระของสถานพยาบาลได้

ระดมแพทย์และพยาบาลจิตอาสา ร่วมทีม Telemedicine 

ช่วยเหลือผู้ป่วย Home Isolation

เชิญชวนผู้มีสุขภาพดี บริจาคโลหิตเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ

 สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ขณะนี้ ท�าให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนโลหิตอย่างรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้การบริจาคโลหิตลดน้อยลง 
ไม่เพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละวันจะมีการเบิกโลหิตเฉลี่ย 8,000 ยูนิต แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถ
จ่ายโลหิตให้ได้เฉลี่ย 2,300 ยูนิตต่อวัน (28%)	โดยมีการขาดแคลนสะสมยาวนานมากกว่า	5	เดือน	ท�าให้ผู้ป่วยต้องเลื่อนการผ่าตัดและการรักษา
พยาบาลออกไป	ส่งผลอันตรายแก่ชีวิตได้
 สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและผู้มีสุขภาพดีมาร่วมกันบริจาคโลหิต โดยสามารถบริจาคได้ ณ โรงพยาบาลประจ�าจังหวัด 
ทั่วประเทศ และสถานที่รับบริจาคโลหิตใกล้บ้านเพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้บริจาค สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4300 



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 
อบรมวิทยากรยุวกาชาดออนไลน์ เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ 

 
เพื่อนพึ่งพา เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน... ช่วยเหลือกิจการขนาดเล็กในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 ส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด	เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ	ในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 และ 
22 กรกฎาคม 2564 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 และ 11 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 163 คน 
     การอบรมครั้งนี้ มีท้ังภาคทฤษฎี การสาธิตจากวิทยากร และฝึกทักษะการเป็นวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ การดูแลผู้สูงอายุ  
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลและการส่งต่อการใช้ยา และการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเคล่ือนไหว โดยวิทยากรยุวกาชาด 
ที่ผ่านการอบรมจะน�าความรู้ไปขยายผลให้แก่อาสายุวกาชาดเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนได้ต่อไป

 โครงการ "เพื่อนพึ่งพา	 เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกัน" โดย	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย ได้มอบอาหารปรุงสุก 
พร้อมรับประทานให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในเขตปทุมวัน โดยคัดสรรอาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กในพื้นที่  
เพื่อจัดเตรียมอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน วันละ 2 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่อง ตั้งแต่วันที่	 13	 กรกฎาคม-12	 สิงหาคม	 2564	 รวม	 31	 วัน	 
โดยได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร้านอาหารไปแล้วกว่า	90	ร้าน	และมอบอาหารไปแล้วกว่า	100,000	กล่อง
 ผู ้มีจิตศรัทธาร่วมส่งต่อก�าลังใจให้ร้านอาหารขนาดเล็กและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยโอนเงิน 
ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเภทกระแสรายวัน เลขบัญชี 114-0-06877-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ปักหมุดขอความช่วยเหลือบนแผนที่ดิจิตอล

	 ผู้ป่วยโควิด-19	 ปักหมุดขอความช่วยเหลือได้ที่	 www.jitasa.

care	โดยการใช้ข้อมลู real time บนแผนทีดิ่จติอล เพือ่บรหิารสถานการณ์ 
ในการน�าส่งผู้ป่วยวิกฤตสู่สถานพยาบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

ย้อนอ่านบทสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของ ICRC  

ที่ท�างานในอัฟกานิสถานมากว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบัน

 “ผมหวงัว่าตวัเองจะมเีวลามากกว่านีส้กั	30	ปี”	อลัเบอร์โต	ไคโร 
เพือ่นร่วมงานของ ICRC (คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ) ทีท่�างาน
ในอัฟกานิสถานบอกว่า เวลา 30 ปี มีค่ามากพอจะช่วยผู้คนนับแสนคน 
ในอัฟกานิสถานให้กลับมีคุณภาพชีวิตที่ดี หลังสูญเสียแขนและขา 
ไปในสงครามและสถานการณ์ความรุนแรง
 ส�าหรบัเขาการได้เห็นรอยยิม้และชีวติใหม่ของผู้คนในอฟักานสิถาน คอื
ของขวญัมค่ีามากทีส่ดุของชวีติ หมนุเวลากลบัไปในปี 1991 อัลเบอร์โต ไคโร  
อดีตนักกฎหมายและนักกายภาพบ�าบัดหนุ่มชาวอิตาลี เดินทางมาถึง 
กรุงคาบูล ประเทศอัฟกานิสถานเป็นครั้งแรก อะไรท�าให้เขาเป็นท่ีรัก 
ของผู้คนมากมาย ?
	 “เมื่อคุณเสียขา	 คุณไม่ได้เสียแค่อวัยวะ	 ส่วนหนึ่งของหัวใจ	
ความรู้สึก	 ความเชื่อมั่น	 กระทั่งตัวตนของคุณก็ถูกท�าลายตามไปด้วย” 
อัลเบอร์โต ให้สัมภาษณ์กับส�านักข่าว The New York Times เมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2018 ในงานครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือ
ผู้พิการในอัฟกานิสถาน
 “ดงันัน้งานฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูพ้กิาร	จงึไม่ใช่แค่การมอบคนือวัยวะ	
แต่เป็นการมอบคนืจติใจและความเชือ่มัน่	ท�าให้ผูพ้กิารเข้าใจว่าตวัเขามี
ศกัด์ิศรคีวามเป็นมนษุย์ไม่น้อยไปกว่าคนอืน่”	ปัจจบุนัศนูย์ฟ้ืนฟชู่วยเหลือ
ผู้พิการของ ICRC มีอยู่ด้วยกัน 7 แห่งทั่วประเทศ หากย้อนกลับไป 30 ปี 
โปรแกรมช่วยเหลอืผูพ้กิารถกูออกแบบมาเพือ่รองรับผู้สญูเสยีแขนและขา 
จากสงครามเพียงเท่าน้ัน อัลเบอร์โตตระหนักว่าส่ิงนี้ต้องเปลี่ยนแปลง 
เพราะมีผูค้นราว 3-5% ในประเทศ ต้องกลายเป็นผูพ้กิารเพราะผลกระทบ
จากความรุนแรง หรืออุบัติเหตุอื่น ๆ

 “ในจ�านวนผู้ป่วย	 50	 คน	 จะมีเพียง	 15	 คน	 ที่เข้าข่าย	 
เราต้องบอกผู้ป่วยอีก	35	คน	ให้กลับไป	ขอโทษที่เราช่วยอะไรคุณไม่ได้	 
พอจินตนาการออกไหมว่ามันน่าเศร้าใจมากแค่ไหน” อัลเบอร์โตกล่าวถึง
ความทรงจ�าในตอนนั้น ส�าหรับเขาการเลือกรับผู้ป่วยเป็นการเลือกปฏิบัติ 
ทีย่อมรบัไม่ได้ เมือ่ตดัสนิใจเปลีย่นแปลงหมายความว่าศนูย์ฯ ต้องรบัภาระ
หนักขึ้น การรักษาผู้ป่วยจากสงครามอาจต้องใช้ความช�านาญแบบหนึ่ง  
แต่การเปิดรักษาเด็กเล็กที่มีอาการแทรกซ้อน เช่น สมองพิการ หรือ 
โรคประจ�าตัวอื่น ๆ จ�าเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน
 ในทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้พิการมีผู ้ป่วยใหม ่
ปีละประมาณ 10,000 ราย ในจ�านวนนั้นมีผู้ป่วยราว 1,500 เท่านั้น  
ที่เป็นเหยื่อสงคราม ศูนย์ฯ ยังเปิดประตูต้อนรับผู้คนอีกกว่า 1 แสนคน  
ที่กลับมาตรวจสุขภาพในทุก ๆ ปี
 ปี 2018 นอกจากจะครบรอบ 30 ปี ของศนูย์ฯ อลัเบอร์โตยงักล่าวว่า 
จ�านวนผูป่้วยในปีนัน้พุง่สงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ โดยมผีูป่้วยมากกว่า 12,000 คน  
ที่ขอความช่วยเหลือ จ�านวนที่มากขึ้นเป็นภาพสะท้อนของสถานการณ์ 
ความรุนแรงในประเทศที่อยู่ในขั้นอันตราย
 ปัจจุบันศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้พิการของ ICRC ให้บริการทุกวัน 
ไม่เกี่ยงสถานการณ์ พนักงานกว่า 750 คน ในแต่ละศูนย์ฯ ล้วนเป็นอดีต
ผู้ป่วยที่เคยเข้ารับการรักษา 
	 “ผมอยากให้ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีส�าหรับผู้พิการ	 ที่ด�าเนินการ 
โดยคนพิการอย่างแท้จริง” อัลเบอร์โตในวัย 60 ปลาย นั่งมองภาพ 
ช่วงเวลาต่าง ๆ ที่เคลื่อนผ่านไป ผู้คนส่วนใหญ่มักจะถามว่า 30 ปี  
นานพอแล้วหรือเปล่าส�าหรับเขา
 “ผมบอกพวกเขา	 หวังว่าตัวเองจะอยู่ได้นานกว่านี้อีก	 30	 ปี	 
เพือ่จะได้ช่วยเหลอืผู้คนเหล่านีไ้ด้อกีสองเท่า” ส�าหรบัอลัเบอร์โตความสขุ 
ที่ได้เห็นผู้พิการสามารถกลับมายืน และมีความสุขกับชีวิตได้อีกครั้ง  
เป็นยาวิเศษของชีวิต
	 “ทกุวันคอืรางวลั” เขากล่าว	“ถ้าชัง่น�า้หนกัสิง่ทีผ่มให้และสิง่ทีไ่ด้
กลบัมา	ผมบอกได้เลยว่าผมได้รบักลบัมามากมายนกั” ส�าหรบัชายวยัเกษียณ 
ความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหนไกล แต่อยู่ใกล้แค่มือคว้า

แปลและเรียบเรียงจาก Quiet ‘Hero’ Marks 30 Years Restoring Limbs, 
and Dignity, in War บทความครบรอบ 30 ปี ศูนย์ฟื้นฟูช่วยเหลือผู้พิการ
ในอัฟกานิสถาน เมื่อปี 2018 https://www.nytimes.com/…/disabled-
afghans-war-amputee.html…



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ฉะเชิงเทรา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตรา
การไหลสงู	และเครือ่งช่วยหายใจชนดิควบคมุด้วยปรมิาตรและความดัน 
พร้อมเครือ่งอัดอากาศ	ให้กบัโรงพยาบาลพทุธโสธร เพือ่ใช้ในการดแูลรกัษา 
ผูป่้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 อย่างมปีระสทิธภิาพ

เชียงใหม่ นางสุดาภรณ์	 สงวนสัตย์	 	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
มอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงินช่วยเหลือครอบครัว	นางสาวค�าพันธ์	
ล�ามูล ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ไม่มีที่ท�ากิน และต้องเลี้ยงดูหลาน 
จ�านวน 2 คน ณ บ้านเลขที่ 485/2 หมู่ที่ 1 ต�าบลริมใต้ อ�าเภอแม่ริม 
 

แม่ฮ่องสอน คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
มอบชุดธารน�้าใจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 ผู้พิการ	 และผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19	ในพืน้ที	่7	อ�าเภอ โดยมอบให้อ�าเภอละ 
100 ชุด รวมมูลค่ากว่า 270,000 บาท

มุกดาหาร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  
มอบถงุยงัชพี	และเงินช่วยเหลอื	นายสมภาณ	แสนศร	ีมฐีานะยากจน	และ
ภรรยามปัีญหาทางด้านจติเวช	ในโครงการวนักาชาด	บรรเทาทกุข์	บ�ารงุสขุ	
ปวงประชา ณ บ้านเลขที่ 228 หมู่ที่ 10 ต�าบลป่าไร่ อ�าเภอดอนตาล

ศรีสะเกษ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอขุขันธ์  
มอบถุงยังชีพและชุดธารน�้าใจ	 จ�านวน	 180	 ชุด	 ให้บุคลากร 
ทางการแพทย์เพื่อน�าไปมอบให้แก่ผู้ติดเช้ือโควิด-19 ที่รักษาตัว  
ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองห้วยเหนือ ต�าบลห้วยเหนือ  

 

ยะลา นางมุกดา	 ยังอภัย	 ณ	 สงขลา	 นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอเบตง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 มอบถุงยังชีพ 
ให้แก่กลุ่มเปราะบางทางสังคม	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ต�าบลตาเนาะแมเราะ  



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลแบบออนไลน์ สนับสนุนโครงการ "พลังใจอาสาช่วยหมอ"

 นายธรรมิก	เอกะหิตานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน) 

บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) นางปัทมา	เล้าวงษ์ รองประธาน

กรรมการ บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) พร้อมครอบครัว  

มอบเงิน	 จ�านวน	 1,253,246	 บาท	 จากการร่วมท�าบุญอุทิศกุศลให้  

นางอุบล	 เอกะหิตานนท์ รองประธานกรรมการและประธาน 

กรรมการบริหาร บรษิทั สหมติรถงัแก๊ส จ�ากดั (มหาชน) อดตีผูอ้�านวยการ

ส�านกังานกลาง สภากาชาดไทย	เพือ่สนบัสนนุการก่อสร้างหอผูป่้วยสนาม 

เร่งด่วนและจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผู้ป่วยโควิด-19  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 โดยมี นายเตช	 บุนนาค 

เลขาธิการสภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  

ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย  เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด	

ส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาล	

รุ่นที่	2	ในรูปแบบออนไลน์	แก่เยาวชนอายุ	15-30	ปี	จ�านวน	385	คน 

เพือ่ให้เยาวชนได้เรยีนรูแ้ละมทีกัษะด้านปฐมพยาบาล สามารถน�าความรู้

ไปใช้ในยามจ�าเป็นได้ ผูส้นใจสมคัรและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที ่Fanpage 

อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย 

 ขอเชิญร่วมอุดหนุนเสื้อยืดท่ีระลึก ราคาตัวละ 350 บาท  

ซึ่งออกแบบโดยศิลปินและดีไซน์เนอร์ชื่อดัง เพื่อหารายได้สมทบทุน 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 09 8393 5690 

หรือที่ www.starlightuniform.com

โครงการ VACCINATED TOGETHER  

สนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 


