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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงานกาชาดประจำ�ปี 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจ�ำปี 2564 บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com ภายใต้แนวคิด
“ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” ณ ห้องประชุม 1210 Auditorium ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานกาชาด พร้อมด้วยผู้บริหาร
สภากาชาดไทย และกรรมการอ�ำนวยการจัดงานกาชาด เฝ้าฯ รับเสด็จ
โอกาสนี้ นางจันทร์ประภา วิชติ ชลชัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานกาชาด เบิกผูช้ นะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์
จ�ำนวน 12 ราย และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด จ�ำนวน 11 ราย เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร จากนั้น เสด็จฯ ไปยังโถงหน้าห้องประชุม
ทรงสัมผัสหุน่ ยนต์นอ้ งแสนสุขเปิดงานกาชาดออนไลน์ ทอดพระเนตรการแสดงโขน ชุด “หนุมานเถลิงสุข สนุกทุกมิต”ิ และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์
ส�ำหรับสีสันกิจกรรมงานกาชาดประจ�ำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-27 ธันวาคม 2564 ที่ www.งานกาชาด.com และ
www.redcrossfair.com ประกอบด้วย การแปลงโฉม AVATAR ก่อนเข้างาน ชิงช้าสวรรค์ทิพย์ชมวิว 360 องศา ฉายหนังกลางแปลง 14 วัน 14 เรื่อง
การจ�ำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ร้านโครงการส่วนพระองค์ ร้านเอกชน และร้านจากเหล่ากาชาดจังหวัด การประกวดขวัญใจงานกาชาด Virtual exhibition
แหล่งเรียนรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ เสวนาทางการแพทย์ กิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของงานกาชาดในรูปแบบเกมออนไลน์ และร่วมบริจาคสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 343

เมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปยังห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผอู้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว ได้แก่ นางสุทธารักษ์ ปัญญา ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย นายบุญรักษ์ สรัคคานนท์
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจทิ ลั สภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
และนางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร สภากาชาดไทย จากนั้น พระราชทานเหรียญฟลอเรนซ์ ไนติงเกล
แก่นางวลีภรณ์ ริยะกุล อดีตผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และพระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณ
และสรรเสริญแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ ประจ�ำปีงบประมาณ 2563-2564 จ�ำนวน 18 คน
ต่อจากนั้น เสด็จฯ ไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 343 โดยมีระเบียบวาระ
การประชุม อาทิ รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการอ�ำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย รายงานการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการอ�ำนวยการกลุม่ บริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุ รายงานการด�ำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย
โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา สรุปรายงานการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย
ประจ�ำปี 2564 รายงานการด�ำเนินงาน การจัดหา จัดสรร จัดบริการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยหลังจบการประชุม พระราชทานสมุดบันทึก
สภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2565 แก่คณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วย

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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จีนจัดส่งวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ให้สภากาชาดไทยใช้โต้ตอบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดส่งวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จ�ำนวน 100,000 โดส
เพือ่ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย โดยวัคซีนดังกล่าว
ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
9 ธันวาคม 2564 และเป็นครั้งที่ 2 ที่สภากาชาดไทย
ได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สภากาชาดไทยได้ น� ำ วั ค ซี น ดั ง กล่ า วไปฉี ด
ให้แก่กลุม่ ประชาชนทีย่ งั ไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ

บวงสรวงสารคดีกึ่งละครเชิงประวัติศาสตร์ เฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี

นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
และรักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
เป็นประธานพิธบี วงสรวงสารคดีกงึ่ ละครเชิงประวัตศิ าสตร์ เพือ่ เฉลิมฉลอง
กิจการยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา โดยมี หม่อมหลวง
ประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี คณะผู้บริหารและ
ผูเ้ กีย่ วข้องร่วมในพิธี ณ โรงเรียนราชินี กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2564
สารคดีกงึ่ ละครเชิงประวัตศิ าสตร์ เฉลิมฉลองกิจการยุวกาชาดไทย
ในโอกาส 100 ปี แห่งการสถาปนา มีก�ำหนดฉายในวันที่ 27 มกราคม
2565 ทาง YouTube Channel และ Facebook อาสายุวกาชาด
สภากาชาดไทย
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เครื่องช่วยหายใจอัตราการไหลสูง นวัตกรรมฝีมือคนไทย

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว เครือ่ งช่วยหายใจอัตราการไหลสูง
นวัตกรรมฝีมือคนไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยร่วมกับ
ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท อินทรอนิคส์ จ�ำกัด ร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจอัตราไหลสูง Chula HFNC
(Chula High Flow Nasal Cannula) เพื่อใช้รักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อโควิด– 19 และผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ นับว่าเป็นเครื่องช่วยหายใจ
อัตราการไหลสูงเครื่องแรกที่ผลิตได้โดยคนไทย สามารถลดการน�ำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศ
จากสถิตพิ บว่าผูป้ ว่ ยโควิด-19 มีอาการปอดอักเสบรุนแรงมากกว่าร้อยละ 15 ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้เครือ่ งบ�ำบัดโรคระบบทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง
โดยพบว่าสามารถลดอัตราการใส่ท่อช่วยหายใจและอัตราการเสียชีวิตลงได้ หลังจากการทดสอบเครื่อง Chula HFNC ในอาสาสมัครปกติ
ทัง้ หมด 5 คน รวมถึงผูป้ ว่ ยโควิด-19 ทีม่ อี าการปอดอักเสบทีร่ กั ษาตัวในห้อง ICU ทัง้ หมด 10 คน พบว่าผลการรักษาดีขนึ้ ตามล�ำดับ ไม่แตกต่างกับการรักษา
ด้วยเครือ่ งมาตรฐานทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ยจากการน�ำเข้าเครือ่ งช่วยหายใจอัตราการไหลสูงได้ถงึ 150,000 บาท ต่อ 1 เครือ่ ง
ปัจจุบันได้ส่งมอบและใช้งานทั้งในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จ�ำนวนกว่า
500 เครื่อง พร้อมเตรียมแผนขยายสู่สถานพยาบาลที่มีความพร้อมต่อไป

อาสายุวกาชาดอุทัยธานี บ�ำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาส 100 ปี ยุวกาชาดไทย

นางสุนันทา บางบุญฤทธิ์ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด น�ำอาสายุวกาชาด ร่วมบริจาคโลหิต ประจ�ำเดือนธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาส
100 ปี ยุวกาชาดไทย และปฏิบัติงานให้บริการผู้มาบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 อ�ำเภอห้วยคต
จังหวัดอุทัยธานี มีผู้แสดงความจ�ำนงบริจาคโลหิต 94 ราย บริจาคดวงตา 12 ราย และบริจาคอวัยวะ 12 ราย
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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มองโมซูล ผ่านสายตาชาวอิรัก

4 ปี หลังสงคราม และชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพัง

เด็ก ๆ เมืองโมซูลในอิรัก มักมองหาธงสีขาว–สัญลักษณ์ปลอดภัยที่กล่าวว่าบริเวณนี้ไม่มีระเบิดเหลืออยู่ จากนั้นพวกเขาจึงเริ่มขุดกองเศษหิน
หยิบฉวยสิ่งของมีค่าที่อาจน�ำไปขายต่อ กิจกรรมเหล่านี้เป็นแหล่งรายได้ที่ช่วยจุนเจือครอบครัว แต่นั่นหมายความว่าพวกเขาต้องเสี่ยงภัยเข้าไปในพื้นที่
ที่อาจไม่ได้รับการจัดการ   
ยาควิน เด็กวัย 11 ปี กล่าวว่า “มีหลายจุดอันตรายที่เราไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไป เพราะต้องสงสัยว่าอาจมีระเบิดตกค้าง ก่อนสงคราม
ครอบครัวของเราเคยมีร้านค้า มีเพื่อนมากมาย พวกเราเคยออกไปเล่นตรงไหนก็ได้โดยไม่ต้องกังวล”
เป็นเวลา 4 ปีที่การต่อสู้ในโมซูลยุติลง แต่เมืองที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นอัญมณีแห่งเส้นทางการค้า ยังเต็มไปด้วยบาดแผลที่ยากจะเยียวยา
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ได้ศึกษาพบว่ามีประชากรเพียง 15% ในฝั่งตะวันตกของเมือง ที่มีน�้ำมากพอต่อการใช้ในแต่ละวัน
ในขณะที่สถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกดีกว่าเล็กน้อย คือมีประชากรประมาณ 35% ที่สามารถเข้าถึงน�้ำสะอาดได้อย่างเพียงพอ ผลกระทบเหล่านี้
สืบเนื่องมาจากโครงสร้างส�ำคัญอย่างสถานีสูบน�้ำที่ถูกท�ำลายในช่วงสงคราม
นอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกท�ำลายยากจะเยียวยา ประชากรส่วนมากยังไม่มีเงินมากพอจะปรับปรุงที่อยู่อาศัย การหางานท�ำเป็นเรื่องยาก
หลายครอบครัวต้องอาศัยในซากปรักหักพังซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นถูกเรียกว่าบ้าน
ซามาร์ วัย 52 ปี หนึ่งในประชากรส่วนน้อยที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านหลังสงครามสงบ กล่าวว่า “มีประชากรเพียง 4-5% เท่านั้น
ทีเ่ ดินทางกลับมา วันนีส้ งิ่ ทีพ่ วกเราต้องการมากทีส่ ดุ คือการฟืน้ ฟูระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตัง้ แต่การท�ำถนน ไปจนถึงการก�ำจัดเศษหินหรืออิฐทีป่ ะปน
อยู่บนพื้นที่”
แม้ว่าสงครามจะจบไป แต่การฟื้นฟูเมืองเป็นเรื่องของเวลา และยังต้องอาศัยความช่วยเหลืออีกมาก นอกจากความช่วยเหลือเฉพาะหน้า
ด้านมนุษยธรรม โมซูลต้องพึ่งพิงการลงทุนในระดับนานาชาติเพื่อซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างหนัก และท�ำให้มั่นใจว่าชุมชนสามารถ
เข้าถึงบริการพืน้ ฐานต่าง ๆ เช่น น�ำ้ ไฟฟ้า และการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารบ้านเรือนทีเ่ สียหายไปในระหว่างการปะทะ

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบไม้เท้าเลเซอร์
พระราชทานส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคพาร์สนั ทีป่ ระสบปัญหาด้านการเดิน จ�ำนวน
19 ราย ให้แก่ผู้แทนกิ่งกาชาดอ�ำเภอ 4 แห่ง ได้แก่ อ�ำเภอแม่วาง อ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ อ�ำเภอฝาง และอ�ำเภอสารภี เพื่อน�ำไปมอบให้แก่ผู้ป่วย
ในพื้นที่ต่อไป

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
และน�ำ้ ดืม่ ให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย จ�ำนวน 29 ครัวเรือน ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บล
ท่าชี อ�ำเภอบ้านนาสาร

บึงกาฬ

สุพรรณบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ
มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส จ�ำนวน 2 ราย
ในเขตพื้นที่ต�ำบลค�ำแก้ว ต�ำบลโซ่พิสัย อ�ำเภอโซ่พิสัย เพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไป  

มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ผูป้ ว่ ย ผูด้ อ้ ยโอกาส
และผู้พิการ จ�ำนวน 15 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลโคกโคเฒ่า ต�ำบลดอนตาล
อ�ำเภอเมือง เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไป  

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

เพชรบูรณ์

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอหล่มสัก
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ นายทองอิน อินแนน ผู้ประสบอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 1 ต�ำบลบ้านหวาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

ยะลา

นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอเบตง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ ออกหน่วยรับบริจาค
โลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอ�ำเภอเบตง มีผู้บริจาคโลหิต 152 ราย
คิดเป็นปริมาณโลหิต 68,400 ซีซี  
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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