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สภากาชาดจีนจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม

เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย น�ำ นายหยาง ซิน (Mr. Yang Xin) อัครราชทูตที่ปรึกษา
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�ำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม เพือ่ ป้องกันโรคติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จ�ำนวน 100,000 โดส เพือ่ ให้สภากาชาดไทยน�ำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ต่อไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ วังสระปทุม
สภากาชาดไทย ได้ด�ำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มอย่างเร่งด่วน โดยร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
กลุม่ เปราะบางทีอ่ าศัยอยูใ่ นกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในชุมชนทีย่ งั เข้าไม่ถงึ วัคซีนโควิด-19 กลุม่ ครูตำ� รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) บุคลากร
ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ตชด. กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย ซึ่งยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน กลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน กลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มคนไร้สัญชาติ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน เนื่องจากอาจติดขัดเรื่องระเบียบ
และกฎหมาย

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 342 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เมือ่ วันที่ 3 กันยายน
2564 โดยกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณ
สังวรฯ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการด�ำเนินงานภารกิจต่าง ๆ
ของสภากาชาดไทย
โดยมีระเบียบวาระการประชุม อาทิ รายงานการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย
รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการอ�ำนวยการ กลุม่ บริการโลหิต
อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ การถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี 2564 ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เสนอการ
จั ด งานกาชาด ประจ� ำ ปี 2564 รายงานการด� ำ เนิ น งานและ

การให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร
จัดบริการวัคซีนโควิด-19
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่
สภากาชาดไทยได้ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ประชาชนทีเ่ ดือดร้อน
อย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายประชาชน รวมทัง้ สิน้ 73,487 ชุด
พร้อมทั้งมอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน
“พ้นภัย” ตัง้ แต่เดือนมีนาคม–สิงหาคม 2564 จ�ำนวน 333,332 ชุด และ
มอบให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่ 29 จังหวัด จ�ำนวน 29,845 ชุด
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และจัดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ให้แก่ประชาชน ในส่วนของเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้าแก่ประชาชน จ�ำนวน 9,200,012 ชิ้น พร้อมทั้งมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และยารักษาโรค

เชิญชวนส่งผลงานชิงรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น 2565
ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญ
ส่ ง ผลงานเข้ า รั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กรางวั ล
อาสายุวกาชาดดีเด่น ประเภทบุคคลและประเภท
หน่วยงาน ชิงโล่รางวัลพระราชทาน "สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย" ประจ�ำปี
2565 เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจและเป็นเกียรติประวัติ
แก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เสียสละและให้การ
สนับสนุนกิจการยุวกาชาดด้วยดีตลอดมา ปิดรับผลงาน
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสารและ
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3zUFJlq
สอบถาม โทร. 08 6002 5545

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ตั้งซ่อมกรรมการสภากาชาดไทย
ด้วย นายแผน วรรณเมธี กรรมการสภากาชาดไทย ได้กราบบังคมทูลลาออกจากต�ำแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่
30 เมษายน 2564 ฉะนั้น กรรมการสภากาชาดไทยจะว่างอยู่ 1 ต�ำแหน่ง จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตัง้ นางพาสินี ลิม่ อติบลู ย์
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภากาชาดไทยสืบไป ตามความในข้อ 24 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 73) พุทธศักราช 2553
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ประกาศว่า นางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ เป็นกรรมการสภากาชาดไทย ในวาระตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564

มอบเงินสนับสนุนการจัดท�ำเครื่องบ�ำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC)

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) นายสมศักดิ์ บริสทุ ธนะกุล ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ทีพีบีไอ จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงิน จ�ำนวน 10,000,000 บาท ให้สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำเครื่องบ�ำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) ส�ำหรับดูแลรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II” โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564
เครื่องบ�ำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) นวัตกรรมทางการแพทย์ที่พัฒนาและผลิตโดยคนไทยที่มีคุณภาพสูง
เป็นการพัฒนาและผลิตร่วมกันระหว่าง สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยใช้งบประมาณจากการบริจาคของมูลนิธิแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า
และการแผ่คลื่นสนามแม่เหล็กรบกวนเครื่องมืออื่น จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการแจ้งกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ และสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยารับทราบตามกฎหมายเครื่องมือแพทย์มาตรา 27 (1) โดยจะประกอบเครื่องที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบ
ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป
ขอเชิญโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแจ้งความประสงค์ขอรับเครื่องบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง Chula High Flow Nasal
Cannula (Chula HFNC) เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยจัดท�ำหนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ถึงเลขาธิการสภากาชาดไทย ที่อยู่ 1871 อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2252 0161-4

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจสภากาชาดไทย

นางลิ ส า นะวงศ์ นายกสมาคมศิ ษ ย์ วั ง หลั ง -วั ฒ นา
และนางศิริลักษณ์ ไม้ไทย มอบเงิน จ�ำนวน 200,000 บาท
ให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อจัดซื้อและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สูภ้ ยั โควิด-19 โดยมี นายเตช บุนนาค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย
และคณะผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ
สภากาชาดไทย

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ท็อปนิวส์ ดิจิตัล มีเดีย จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่) พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร และนายแพทย์ชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์ ผู้แทน
กลุม่ แพทย์นริ นาม น�ำเงินบริจาคจากน�ำ้ ใจแฟนข่าวท็อปนิวส์ จ�ำนวน
1,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนกองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีน
และยาโควิด-19 ส�ำหรับประชาชน โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานจั ด หารายได้ สภากาชาดไทย และ
นางจันทร์ประภา วิชติ ชลชัย รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

นายกิตติพงศ์ พฤกษอรุณ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เอเชียซอฟท์
คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) มอบเงิน จ�ำนวน 1,000,000 บาท
เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอผู้ป่วยสนามเร่งด่วนและจัดซื้อ
เครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์รองรับผูป้ ว่ ยโควิด-19 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายขรรค์ ประจวบเหมาะ
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานจั ด หารายได้ สภากาชาดไทย และ
นางจันทร์ประภา วิชติ ชลชัย รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

นายประชา จูระมงคล พร้อมครอบครัว มอบเครื่อง
บ�ำบัดทดแทนการท�ำงานของไตอย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤตและ
ติดเชื้อในกระแสเลือด มูลค่า 1,018,400 บาท ส�ำหรับดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยติดเชือ้ โควิด-19 โดยมี นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สภากาชาดไทย นายแพทย์
เพชร อลิสานันท์ ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ด้านสนับสนุนบริการ และนางจันทร์ประภา วิชติ ชลชัย รองผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ส� ำ นั ก งานยุ ว กาชาด สภากาชาดไทย จั ด โครงการอบรมวิ ท ยากร
ยุวกาชาด เรือ่ งการปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 และ
27 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย การเรียนรู้ภาคทฤษฎี การสาธิตการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และการฝึกทักษะวิทยากรยุวกาชาด ในหัวข้อ หลักการปฐมพยาบาล
ภาวะหมดสติ การส�ำลัก การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง
กระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ บาดแผลและการห้ามเลือด กระดูกหักและการเข้าเฝือก
โดยผูเ้ ข้ารับการอบรมจะน�ำความรูใ้ นครัง้ นีไ้ ปขยายผลแก่อาสายุวกาชาดในการดูแล
ของสถานศึกษาต่อไป

รวมพลังอาสายุวกาชาดบริจาคโลหิต
นายคมกฤช วิจติ รวิรยิ ะกุล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด
ผู้แทนส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย น�ำอาสายุวกาชาด
สังกัด กศน.เขตดุสิต กศน.เขตบางแค และอาสายุวกาชาด
สังกัดส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค จ�ำนวน 95 คน ร่วมบริจาคโลหิต
ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อฉลอง 99 สู่ 100 ปี กิจการ
ยุวกาชาดไทย โดยรณรงค์ให้อาสายุวกาชาดร่วมบริจาคเป็นประจ�ำ
ทุกเดือน จนถึงเดือนมกราคม 2565

มอบชุดธารน�้ำใจ สู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผ่านการซื้อพวงหรีดสานบุญ
ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนพวงหรีดสานบุญ ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลและ
ป่าปลูก บริการจัดส่งฟรีทวั่ กรุงเทพมหานคร ผ่านเว็บไซต์ www.care-nation.com
เพื่อสนับสนุนโครงการมอบชุดธารน�้ำใจ สู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ทั่วประเทศ

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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อนุสัญญาเจนีวา อายุครบ 72 ปี
อนุสญ
ั ญาเจนีวาเป็นเหมือนค�ำมัน่ สัญญาระหว่างประเทศทีม่ สี าระส�ำคัญเรือ่ งกฎเกณฑ์ และการจ�ำกัดขอบเขตความรุนแรงของสงคราม อนุสญ
ั ญา
ที่ว่าปกป้องคุ้มครองผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบ เช่น พลเรือน บุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มผู้ท�ำงานเพื่อการช่วยเหลือต่าง ๆ รวมถึง
ผู้ที่ไม่สามารถร่วมการสู้รบได้อีกต่อไป เช่น ทหารผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วย ทหารเรืออัปปาง และเชลยสงคราม
อนุสญ
ั ญาเจนีวามีจดุ เริม่ ต้นมาตัง้ แต่ปี 1864 ภายหลังมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงและเพิม่ กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ เพือ่ ให้ครอบคลุมถึงสภาพความเป็นจริง
ของสงคราม โดยการปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี 1949 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลงเป็นเวลา 4 ปี สงครามครั้งนี้ถือเป็นความเสียหาย
ครั้งใหญ่ของมนุษยชาติ เนื่องจากมีพลเรือนมากมายตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี การแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาครั้งนี้จึงมีการเพิ่มกฎการคุ้มครองพลเรือน
เข้าไป ท�ำให้ปัจจุบันอนุสัญญาเจนีวา ฉบับปี 1949 ประกอบไปด้วยอนุสัญญา 4 ฉบับ คือ

พิธีลงนามอนุสัญญาเจนีวา 22 สิงหาคม 1864 (ภาพวาดโดย Armand Dumaresq)

หน้าแรกของอนุสัญญาเจนีวา
ฉบับลงนามวันที่ 22 สิงหาคม 1864
(ต้นฉบับเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุ
สมาพันธ์รัฐสวิสในกรุง Bern)

หน้า 6-7 ของอนุสัญญาเจนีวา
ฉบับลงนามวันที่ 22 สิงหาคม 1864

อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 1 ว่าด้วยการคุ้มครอง
ทหารทีบ่ าดเจ็บ หรือเจ็บป่วยในการสงครามภาคพืน้ ดิน
อนุสัญญาฉบับนี้ให้การรับรองว่าทหารที่ไม่สามารถ
ท�ำการรบต่อ จะต้องได้รับการดูแลอย่างมีมนุษยธรรม
เข้าถึงการรักษาพยาบาล
อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 2 คล้ายกับอนุสัญญา
ฉบับแรก แต่ขยายความคุม้ ครองแบบเดียวกันให้ทหาร
ที่ได้รับบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออยู่ในสภาวะเรืออัปปาง
ในภาวะสงครามทางน�้ำ
อนุสญ
ั ญาเจนีวาฉบับที่ 3 กล่าวถึงการคุม้ ครอง
เชลยสงคราม ระบุให้บคุ คลเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างมี
มนุษยธรรม ไม่ถูกทรมาน สังหาร หรือถูกทารุณกรรม
ทางเพศ เชลยสงครามต้องได้รับอาหาร น�้ำ เสื้อผ้า
รวมไปถึงยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย พวกเขาสามารถ
เขียนจดหมายติดต่อกับครอบครัวได้ และต้องได้รบั การ
ปล่อยตัวโดยเร็วที่สุดหากความขัดแย้งสงบลงแล้ว
อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่ 4 ให้ความคุ้มครอง
พลเรือน โดยเฉพาะพลเรือนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีข่ องฝ่ายตรงข้าม
พลเรือนเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลอย่างมีมนุษยธรรม
ไม่ถูกทรมาน สังหาร หรือถูกทารุณกรรมทางเพศ
พวกเขาต้องเข้าถึงอาหารและยารักษาโรค อนุสัญญา
ฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของ ICRC ในการ
เข้าเยี่ยมเพื่อมอบความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม
ให้กับพลเรือนที่เดือดร้อน

อนุสัญญาเจนีวาเป็นข้อตกลงที่ถูกน�ำมาใช้ในยามสงคราม (ไม่ว่าจะเป็นการขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐกับรัฐ หรือการขัดกันทางอาวุธระหว่างรัฐ
กับกลุ่มติดอาวุธต่าง ๆ) โดยต้องถูกน�ำมาใช้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะมีเชื้อชาติ ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองเป็นอย่างไร
เรามักได้ยินค�ำพูดที่ว่า ‘อนุสัญญาเจนีวาไม่สามารถปกป้องความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในสงครามครั้งก่อน (หมายถึงสงครามโลกครั้งที่ 2)
จะมีประโยชน์อะไรในการร่างข้อความใหม่ที่ไม่มีใครเคารพอยู่ดี ?’ Max Petitpierre ตัวแทนจากกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์
เคยกล่าวข้อความน่าสนใจในการประชุมสันติภาพเมื่อปี 1949
จริงอยูว่ า่ ข้อความในอนุสญ
ั ญาปี 1929 (เกีย่ วกับการปฎิบตั ติ อ่ นักโทษสงคราม) ถูกละเมิดอย่างต่อเนือ่ ง แต่นนั่ ไม่ได้หมายความว่าอนุสญ
ั ญาเจนีวา
ไม่สามารถช่วยชีวิตใคร ตราบใดที่ข้อตกลงยังมีอยู่ แม้มันจะได้รับการเคารพเพียงเล็กน้อย หรือได้รับการปฏิบัติโดยคนกลุ่มเล็ก ๆ แต่การมีอยู่ของกติกา
ก็สามารถรักษาชีวิตอันมีค่าของผู้คน
ความมุ่งหวังที่จะควบคุมสงครามให้เคารพหลักมนุษยธรรมไม่ควรถูกยกเลิกเพียงเพราะการบังคับใช้กฎหมายไม่สามารถครอบคลุมทุกภาคส่วน
อย่างทีห่ วัง ในทางตรงกันข้าม เราควรมองบทเรียนทีผ่ า่ นมาเป็นแรงบันดาลใจ และร่วมกันผลักดันประเด็นเหล่านีต้ อ่ ไป โดยหวังว่าในสักวันประเทศต่าง ๆ
จะเลิกใช้สงครามเพื่อเป็นทางออกของปัญหา
ทุกวันนี้อนุสัญญาเจนีวายังคงยืนหยัดเพื่อเป็นหลักประกันกับมนุษยชาติ ดังเช่นที่เป็นมาในอดีตและสืบเนื่องต่อไปในอนาคต
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ชลบุรี

นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยโครงการ
กาชาดชลบุรี เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนยากจน และมอบถุงยังชีพ
ให้แก่ผดู้ อ้ ยโอกาสและผูพ้ กิ าร ณ อาคารราชสีห์ ทีว่ า่ การอ�ำเภอหนองใหญ่

พะเยา นางประภากร อมรวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด–19
เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจ ณ ศูนย์พักคอยเพื่อสังเกตอาการและส่งต่อ
ที่ว่าการอ�ำเภอภูซาง

ลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุง่ สาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย ระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ถวายชุด

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน�้ำใจและ PPE เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ชุดกาวน์กันน�้ำ  ถุงมือยาง ที่ใช้
เงินช่วยเหลือ นายนารงค์ ค�ำดี ผูป้ ระสบเหตุอคั คีภยั เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบชุดธารน�้ำใจและ
ในเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 14/1 หมู่ที่ 1 ต�ำบลโคกตูม อ�ำเภอเมืองลพบุรี น�้ำดื่มให้แก่เจ้าอาวาสวัดชากผักกูด และสัปเหร่อ ณ วัดชากผักกูด ต�ำบล
นิคมพัฒนา อ�ำเภอนิคมพัฒนา

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

สกลนคร นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร  นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอสว่างแดนดิน เชียงใหม่

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอเชียงดาว
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ ลงพืน้ ทีใ่ ห้กำ� ลังใจเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยม นางแก้ว สิริอินต๊ะ เป็นผู้สูงอายุและป่วยติดเตียง
ผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด–19 พร้อมทัง้ อ�ำนวยความสะดวก พร้ อ มมอบที่ น อนน�้ ำ ยางพารา ถุ ง ยั ง ชี พ ผ้ า อ้ อ มส� ำ เร็ จ รู ป
ให้แก่ผมู้ ารับบริการฉีดวัคซีน รวมทัง้ สิน้ 874 คน ณ หอประชุมอ�ำเภอสว่างแดนดิน เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ณ บ้านเลขที่ 153 หมู่ที่ 3 ต�ำบลแม่นะ
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สถานเสาวภาจัดประชุมวิชาการออนไลน์

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์
เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ ว
ไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ทสี่ นใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง
ครั้งที่ 8 เรื่อง “Best Practice of Adult and Travel Immunization in
Pandemic COVID-19” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์
การเดินทาง วัคซีนป้องกันโรคในผูใ้ หญ่และผูเ้ ดินทาง ในช่วงการระบาดของ
โรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ได้ที่ https://webcast.
live14.com/saovabha สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564
ค่าลงทะเบียน 500 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2252 0161-4 ต่อ
125

สารพันข่าว
 ส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบ
ใบประกาศเกียรติคุณและเข็ม สธ ส�ำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย แพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ครบวาระการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี 2564 และบุคลากรสภากาชาดไทยที่ท�ำงานครบ 25 ปี ลาออก
ในวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1210
ชัน้ 12 โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขยายเวลาปิดท�ำการสวนงูชั่วคราว
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลีย่ นแปลง
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และวัดบวรนิเวศวิหาร
ขอเชิญร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�ำปี 2564 เพื่อน�ำรายได้จัดหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทัง้ เพือ่ เป็นค่ายาส�ำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ
และผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ติดต่อบริจาค
ได้ที่ ฝ่ายพิธกี าร อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
โทร. 0 2256 4382 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา
สภากาชาดไทย ชือ่ บัญชี สภากาชาดไทย เลขทีบ่ ญ
ั ชี 045-2-88000-6 พร้อมส่ง
หลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดการบริจาคได้ที่ โทรสาร 0 2251 7901 หรือ
Line ID : @kcmhdonate
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า
เพื่อขอเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
2564 เป็นต้นไป โดยผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วสามารถน�ำหลักฐาน
เพือ่ ยืนยันตัวตนติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ คลินกิ โรคอุบตั ใิ หม่ ตึกจงกลนี วัฒนวงศ์
ตามวันและเวลาทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้เท่านัน้ โดยจะเปิดบริการตัง้ แต่วนั จันทร์-ศุกร์
เวลา 08.00-12.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) สามารถ
ลงทะเบียนและอ่านข้อก�ำหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ได้ที่ https://swab.kcmh.or.th

แจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งปรับเปลี่ยน
การให้บริการ ดังนี้
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ให้บริการ
ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามที่ได้รับการยืนยันการนัดหมาย ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย
- วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น. ให้บริการฉีดวัคซีนคลินิก
เสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยวและคลินิกป้องกันพิษสุนัขบ้า
ณ ตึกอ�ำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
ปิดท�ำการในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 กันยายน
2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลีย่ นแปลง สอบถามเพิม่ เติม โทร.0 2252 0161-4
ต่อ 125 หรือ 132

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2255 3727

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

