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ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 38 เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารสิรนิ ธรานุสรณ์
60 พรรษา โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย อุปนายกสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ
อธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38
มีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และรายงานผลการด�ำเนินงานสภาวิชาการ ประจ�ำปี 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี ผลการสรรหาผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม และผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการ
การพยาบาล

สภากาชาดไทย

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้หนีภัยการสู้รบ ในพื้นที่จังหวัดตาก

พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 เชิงรุก ส�ำหรับผู้หนีภัยการสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
โดยมี นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ด�ำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
(ซิโนฟาร์ม) ซึ่งสภากาชาดไทยได้มอบหมายส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ น�ำไปฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบาง ทั้งคนไทย และ
ประชากรข้ามชาติ เพือ่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลดความรุนแรง
ในการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ได้ด�ำเนินการไปแล้วใน 3 จังหวัด คือ
พื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านถ�้ำหิน อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พื้นที่พักพิง
ชั่วคราวฯ บ้านใหม่นายสอย อ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และพื้นที่พักพิงชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้ว จ�ำนวน 8,619 โดส

การปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์พักพิง
ชั่วคราวฯ บ้านแม่หละ อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้ปฏิบัติงาน
ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมือ่ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผรู้ บั บริการ จ�ำนวน
677 คน และมีก�ำหนดปฏิบัติงานฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2565
ซึ่งการปฏิบัติงานได้มีการบันทึกข้อมูลของผู้ฉีดวัคซีนด้วยระบบเทคโนโลยี
แบบ Face Verification และ Iris recognition พร้อมเชือ่ มโยงข้อมูลกับระบบ
หมอพร้อม เพือ่ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ผทู้ ไี่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทยและไม่มหี ลักฐาน
ทางทะเบียนราษฎร์ ในโอกาสต่อไป เมือ่ สภากาชาดไทยสามารถจัดหาวัคซีน
หรือได้รับบริจาควัคซีนจากองค์กรต่าง ๆ ได้มากขึ้น จะขยายการให้บริการ
ฉีดวัคซีนไปยังประชากรกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศไทยต่อไป

เยี่ยมชม หน่วยให้บริการฉีดวัคซีน ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ

พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับ นางจิราพร ศรีสอ้าน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย ในการเยี่ยมชมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
(Moderna) ของส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ที่ให้บริการประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ผู้ปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้พิการ
ผู้ที่ท�ำงานประจ�ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครู รวมถึงแรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

สถานเสาวภาให้บริการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และท�ำหมันสุนัขและแมว ในเขตบางบอน

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์วศิ ษิ ฏ์ สิตปรีชา ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูอ้ ำ� นวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด
โครงการชุมชนร่วมใจ ป้องกันภัยโรคพิษสุนขั บ้า 2565 จัดโดย สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ร่วมกับกลุม่ ควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า ส�ำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข
ศูนย์บริการสาธารณสุข 65 บางบอน และส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนสถานีพรมแดน–รักษาศุขราษฎร์บำ� รุง
บางบอน กรุงเทพฯ เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนบางบอนได้ฉดี วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขั บ้าและท�ำหมันให้สนุ ขั และแมว โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย
พื้นที่เขตบางบอนเป็นชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น และมีผู้เลี้ยงสัตว์กว่า 7,000 หลังคาเรือน มีสัตว์เลี้ยงประมาณ 17,000 ตัว
จากฐานข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยงพบว่า เขตบางบอนเป็น 1 ใน 5 เขต ของกรุงเทพฯ ที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน้อยที่สุด

แถลงข่าว งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55

สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะภริยาทูตประจ�ำประเทศไทย แถลงข่าว
การจั ด งานออกร้ า นคณะภริ ย าทู ต ครั้ ง ที่ 55 ภายใต้ แ นวคิ ด
“Happy Shopping-ชอปสนุกสุขทุกการให้” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่
3–6 มีนาคม 2565 เวลา 10.00–20.00 น. ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
ชั้น 5 สยามพารากอน
การจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตในปีนี้มีทั้งรูปแบบ onsite และ
online มีประเทศทีร่ ว่ มออกร้านทัง้ สิน้ 54 ประเทศ สินค้าทีป่ ระเทศต่าง ๆ
น�ำมาออกร้าน อาทิ สบูก่ หุ ลาบ ผลิตภัณบ�ำรุงผิวจากบัลแกเรีย อาร์แกนออยล์
บริสุทธิ์จากโมร็อคโค ผ้าและเครื่องหนังจากมองโกเลีย ปลาแซลมอนสด
จากนอร์เวย์ สินค้าพื้นเมืองจากปากีสถาน เนปาล และศรีลังกา ตุ๊กตา
แม่ลกู ดกจากรัสเซีย เมล็ดกาแฟ ชา จากบราซิล แคนาดา เยอรมัน เคนย่า
และชิลี ขนมขบเคีย้ วและอาหารว่างจากสิงคโปร์ เกาหลี และญีป่ นุ่ เครือ่ งดืม่
และช็อคโกแลตจากเบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์ และอิตาลี ชุดเครื่องครัว
ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง อินทผลัม และพรมจากตุรกี ของที่ระลึก
จากแต่ละประเทศอีกมากมาย และสินค้าจากร้านโครงการส่วนพระองค์

นอกจากนี้ ยังจ�ำหน่ายสลากงานออกร้านคณะภริยาทูตเพื่อลุ้น
รางวัลใหญ่ ในราคาฉบับละ 50 บาท ซึง่ จะจับรางวัลในวันที่ 19 เมษายน
2565 โดยสามารถตรวจผลสลากและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ facebook
fanpage งานออกร้านคณะภริยาทูต และ Redcrossfundraising  
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ชวนคนยุคดิจิทัล “โอนอวัยวะ” ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ศู น ย์ รั บ บริ จ าคอวั ย วะ และศู น ย์ ด วงตา
สภากาชาดไทย ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ
กลุ่มทรู ด�ำเนินโครงการ “Let Them See Love
2022” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เชิญชวนคนยุคดิจิทัล
ส่งต่อความรักทีไ่ ม่สนิ้ สุด ด้วยการบริจาคอวัยวะและ
ดวงตาแบบง่าย ๆ ผ่าน www.letthemseelove.com
เพือ่ ต่อชีวติ เพือ่ นมนุษย์ทกี่ ำ� ลังรอคอยการปลูกถ่ายอวัยวะ
และดวงตา
โครงการ “Let Them See Love” รณรงค์
ให้ทกุ คนตระหนักถึงความส�ำคัญของการให้ โดยครั้งนี้
ได้ร่วมมือกับบริษัท มันเดย์ พีเพิล จ�ำกัด เปิดตัว
ภาพยนตร์โฆษณาภายใต้แนวคิด “โอนอวัยวะ”
เจาะกลุ่มคนยุคดิจิทัล สร้างความรู้สึกที่เข้าใจง่ายและ
จริงสุดในโลกยุคปัจจุบัน ที่ไม่ว่าอะไรก็โอนง่าย โอนไว
โอนได้หมด เหมือนกับการบริจาคอวัยวะและดวงตา
ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ทุกคนสามารถแสดงความจ�ำนง
บริจาคได้ง่าย ๆ เพราะในวันหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้แล้ว
อวัยวะเหล่านีย้ งั เป็นประโยชน์ทสี่ ามารถโอนให้คนอื่น
ใช้ตอ่ ไปได้ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาและบริจาคเงิน
สนับสนุนกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะและดวงตา ได้ที่
www.facebook.com/CPGroupSustainability

ความก้าวหน้าของวัคซีน รักษามะเร็ง เฉพาะบุคคล

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมคิ มุ้ กันบ�ำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย น�ำเสนอ
ความคืบหน้าล่าสุดของนวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งด้วยวัคซีน เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบ�ำบัดมี 3 วิธี คือ เซลล์บ�ำบัดมะเร็ง วัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล และยาแอนติบอดีต้านมะเร็ง ในการให้วัคซีน
รักษามะเร็งเฉพาะบุคคลนั้นเป็น “วัคซีนรักษามะเร็ง ไม่ใช่วัคซีนป้องกันมะเร็ง” โดยระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ทีมวิจัยได้ทดสอบวัคซีนรักษามะเร็ง
เฉพาะบุคคลกับผู้ป่วยมะเร็งระยะที่ 4 จ�ำนวน 4 ราย พบว่าการฉีดวัคซีนมีความปลอดภัย ผลข้างเคียงน้อย หลังจากฉีดวัคซีน 3 สัปดาห์ พบว่า
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันดีขึ้นอย่างชัดเจน และเป็นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีความจ�ำเพาะต่อชิ้นส่วนการกลายพันธุ์ของผู้ป่วยมะเร็งรายนั้น
และยังได้ตรวจติดตามการตอบสนองทางพยาธิวิทยาในผู้ป่วย 1 ราย โดยประเมินการกระจายตัวของเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลล์ในชิ้นเนื้อมะเร็ง
หลังได้รับวัคซีนพบว่าเม็ดเลือดขาวมีการตอบสนองในทางบวก มีการกระจายตัวเข้าไปในชิ้นเนื้อมะเร็งมากขึ้น ปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้อาการคงที่
หลังได้รับการรักษาด้วยวัคซีนมะเร็ง พร้อมตรวจติดตามเป็นเวลา 9 เดือน และทีมวิจัยจะเดินหน้าสู่การทดสอบทางคลินิกระยะถัดไป โดยท�ำการวิจัย
และพัฒนายาแอนติบอดีรักษามะเร็งคู่ขนานกัน หากการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล และยาแอนติบอดีประสบผลส�ำเร็จ จะสามารถ
ใช้ทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งให้ดีขึ้น และส่งผลต่อราคาที่ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน แบบผสมผสาน

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย
กลุ ่ ม งานอบรมปฐมพยาบาล จั ด อบรมหลั ก สู ต รการปฐมพยาบาล
ครบตามมาตรฐาน (แบบผสมผสาน) ส�ำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1/2565
ซึ่งอบรมในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1–19 มกราคม 2565 และฝึกปฏิบัติ
ระหว่ า งวั น ที่ 21–22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ณ ห้ อ งประชุ ม 2–3 ชั้ น 4
อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 17 คน

รู้จักโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.2
เชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.2 อาจเป็นสายพันธุ์หลัก
แทนที่ BA.1 ที่ระบาดเป็นวงกว้างในขณะนี้
ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัส
โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน BA.2 ดังนี้
- ความรุนแรงของการติดเชื้อ ยังขึ้นอยู่กับการได้รับวัคซีน อายุ
โรคประจ�ำตัว
- สายพันธุ์ BA.2 ติดได้ง่ายกว่า BA.1
- มีการกลายพันธุท์ ลี่ ดการตอบสนองการรักษาด้วยยาบางตัว ยาอืน่ ๆ
ที่อาจยังใช้ได้ คือ remdesivir molnoupiravir nirmatrevir (Paxlovid)
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ปรับแนวทางการรักษาให้
early remdesivir ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงอาการรุนแรง
โดยที่ไม่ต้องรอปอดอักเสบ
- จากการตรวจพบสายพันธุ์ BA.2 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางจากต่างประเทศ อาการไม่รุนแรง
ส่วนรายที่อาการหนักมักพบในผู้ที่ไม่เคยได้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
มาก่อน

และศ.นพ.ยง ภูว่ รวรรณ หัวหน้าศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยา
คลินกิ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระบุว่า สายพันธุ์โอมิครอน BA.2 มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น จากการศึกษา
ของศูนย์เชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินกิ ในการติดตามสายพันธุ์
โอมิครอนที่พบในเขตกรุงเทพฯ สายพันธุ์ที่พบส่วนใหญ่เป็น BA.1
และมีแนวโน้มที่จะพบสายพันธุ์ BA.2 เพิ่มขึ้น

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ICRC

เรียกร้องไม่ ให้ท�ำลายระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ของพลเรือน ในยูเครนตะวันออก

• ความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อระบบน�ำ้ ประปาทีใ่ ห้บริการประชาชน
มากกว่าหนึ่งล้านคนในยูเครนตะวันออก
• สาธารณูปโภคพื้นฐานของพลเรือนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของ
กฎหมายระหว่างประเทศ
• การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วน
แต่ต้องใช้เวลา
กระแสความตึงเครียดทีเ่ กิดขึน้ ในยูเครนตะวันออก ส่งผลให้บริการ
ด้านสาธารณูปโภคพืน้ ฐานในพืน้ ทีต่ กอยูท่ า่ มกลางความเสีย่ ง ในช่วงสัปดาห์
ทีผ่ า่ นมามีสถานีสบู น�ำ้ หลักอย่างน้อย 2 แห่ง ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคโดเนตสค์
และให้บริการประชาชนกว่าหนึ่งล้านคน ไม่สามารถใช้งานได้
นายฟลอเรนซ์ จิลเลตต์ หัวหน้าส�ำนักงานคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC ประจ�ำยูเครน กล่าวว่า “เราวิตก
ถึงสถานการณ์รุนแรงที่เกิดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างยิ่ง
ไม่วา่ จะเป็นระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานของประชาชน หรือตัวเจ้าหน้าที่
ทีด่ แู ลการท�ำงานหรือซ่อมแซมระบบเหล่านัน้ ล้วนอยูภ่ ายใต้การคุม้ ครอง
ของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เราขอให้ทุกฝ่ายตระหนักว่า
ภายใต้ปฏิบัติการทางทหาร พลเรือน และสิ่งของของพลเรือนไม่มีส่วน
เกี่ยวข้อง และ ICRC ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติการโจมตี
ระบบสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีพของประชากร และ
เคารพหลักการแยกแยะ หลักความได้สดั ส่วน และหลักความระมัดระวัง”
ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในยูเครนตะวันออก
ท�ำให้เมือง หมูบ่ า้ น หรือชุมชนห่างไกล ทีอ่ ยูใ่ กล้แนววางก�ำลังของทัง้ สองฝ่าย
ต้องถูกตัดขาดจากน�้ำ แก๊สหุงต้ม หรือแหล่งพลังงานนานหลายวันหรือ
อาจหลายสัปดาห์ การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคทีเ่ สียหายเป็นความจ�ำเป็น
เร่งด่วนแต่ก็ต้องใช้เวลา โดย ICRC จะท�ำงานร่วมกับบริษัทให้บริการ
น�ำ้ ประปาเพือ่ ซ่อมแซมให้ระบบกลับมาใช้งานได้อกี ครัง้ หรือให้การสนับสนุน
ในกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ รวมถึงการแจกจ่ายน�ำ้ สะอาดให้กบั ชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ความตึงเครียดตลอดแนววางก�ำลังของทั้งสองฝ่าย ท�ำให้ ICRC
ต้องยุตกิ ารให้บริการทีจ่ ดุ ข้ามแดน Stanytsia Luhanska ทีต่ งั้ อยูท่ งั้ สองฝัง่
ชั่วคราว นอกจากนี้ ยังต้องระงับการเดินทางเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ
ให้กับชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งที่อยู่ใกล้กับแนววางก�ำลังดังกล่าวอีกด้วย
ICRC ท�ำงานร่วมกับสภากาชาดยูเครน และกลุ่มองค์กรกาชาด
อย่างใกล้ชดิ โดยการท�ำงานในยูเครน นับเป็นปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรม
ทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 10 ของปฏิบตั กิ ารทัง้ หมดขององค์กรทีก่ ระจายอยูท่ วั่ โลก
………………………………………………….
อธิบายเพิ่มเติม
• หลักการแยกแยะ หมายถึง การแยกแยะระหว่างพลเรือนกับ
พลรบ และวัตถุพลเรือนและวัตถุทางทหาร
• หลักการได้สัดส่วน หมายถึง หลักที่การด�ำเนินการทางทหาร
ผลกระทบต่อพลเรือนต้องสมเหตุสมผลกับผลประโยชน์ทางทหาร
จากการปฏิบัติการ
• หลักการระมัดระวัง หมายถึง ต้องกระท�ำการอย่างระมัดระวัง
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพลเรือนโดยไม่จ�ำเป็น

มารู้จักกลุ่มองค์กรกาชาดอย่างใกล้ชิด
ความเป็นกลางกับการไม่เลือกปฏิบัติต่างกันอย่างไร ?
ท�ำไมโรงพยาบาลกาชาดถึงเก็บค่ารักษา ?
กาชาดได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แล้วจะสามารถท�ำงาน
อย่างเป็นอิสระได้จริงหรือไม่ ?
อะไรคือความแตกต่างทีท่ ำ� ให้กาชาดต่างจากองค์กรการกุศลอืน่ ๆ ?
ท�ำความรูจ้ กั กับกลุม่ องค์กรกาชาดอย่างใกล้ชดิ ได้ใน Red Cross
Podcast ติดตามได้ผา่ นช่องทาง Youtube และwww.facebook.com/
icrcth

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
นครพนม นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
การพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนหาดทรายเพ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนา
กระเสริม และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา จ�ำนวน 40 ชุด

นครสวรรค์ ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ   นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย จ�ำนวน 2 ราย
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอไพศาลี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ยโสธร นางพัทธานันท์ ยังตรง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยโครงการ
“เพิม่ รอยยิม้ เติมความสุขให้คนยโสธร” พร้อมมอบถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค
ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จ�ำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่
ต�ำบลบุ่งค้า อ�ำเภอเลิงนกทา

อุบลราชธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจากส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันและ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ณ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม อ�ำเภอทุ่งศรีอุดม

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

บุ รี รั ม ย์

นายกิ ต ติ พ งษ์ กิ ติ คุ ณ นายกกิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอกระสั ง ประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอปราณบุรี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ มอบชุดยังชีพ จ�ำนวน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ จัดกิจกรรม “อ�ำเภอยิ้ม
87 ชุด ให้นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น และอาสาสมัคร เคลื่อนที่” พร้อมมอบถุงยังชีพให้ผู้สูงอายุ จ�ำนวน 70 ครัวเรือน
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้านในพื้นที่อ�ำเภอกระสัง เพื่อส่งมอบให้ผู้กักกันตน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแพรกตะลุย ต�ำบลเขาจ้าว
และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด–19
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19

คลี นิ ค นิ ร นาม ศู น ย์ วิ จั ย โรคเอดส์ สภากาชาดไทย
บริการตรวจหาภูมคิ มุ้ กันโควิด-19 ด้วยวิธี Neutralizing Antibody
ซึ่งเป็นการตรวจหาภูมิตอบสนองที่สามารถยับยั้งไวรัสโควิด-19
เข้าสู่เซลล์ ส�ำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย
2 เข็ม หรือผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อน 14 วันขึ้นไป เปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2251 6711-15 ในวันและเวลาราชการ

จัดอบรม หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน. เขตมีนบุรี

เชิญชวนบริจาค
เพื่อการรักษาโรคมะเร็งสมองในผู้ป่วยเด็ก ด้วยอนุภาคโปรตอน

ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนโครงการ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้การรักษาโรคมะเร็งสมองในผู้ป่วยเด็ก
ด้วยอนุภาคโปรตอน สามารถบริจาคได้ที่บัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ) ธนาคารกสิกรไทย สาขาโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 059-1-93894-0 หรือบริจาคผ่านระบบ E-Donation
โดยสแกน QR code ผ่าน Mobile Banking Application ได้ทุกธนาคาร
(ใบเสร็จสามารถน�ำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาจารย์ฝา่ ยวิชาการ ส�ำนักงาน
ยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานยุวกาชาดรูปแบบ
ออนไลน์ ให้แก่คณะครู และอาสายุวกาชาด กศน. เขตมีนบุรี จ�ำนวน
106 คน โดยมี นางกรรณกร ชูเทพ ผู้อ�ำนวยการ กศน.เขตมีนบุรี
ร่วมสังเกตการณ์ และเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ด้วย
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