
ปีที่ 37 ฉบับที่ 1599 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2565

TRC.AD.TMR03-22-0006

ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55  
“ Happy Shopping-ชอปสนุกสุขทุกการให้ ”

	 เมื่อวันที่	 3	 มีนาคม	 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงั	รอยลั	พารากอน	ฮอลล์	 

ชัน้	5	ศนูย์การค้าสยามพารากอน	ทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทตู 

คร้ังท่ี 55 ภายใต้แนวคดิ	“Happy Shopping - ชอปสนกุสขุทกุการให้”  

ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับคณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทยจัดขึ้น 

ระหว่างวนัที ่3-6 มีนาคม 2565 ในรปูแบบ Hybrid ผสมผสานระหว่าง 

งานออนกราวด์และออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโควดิ-19	สามารถเข้าถึงและมส่ีวนร่วมในงานได้ทาง	 

www.dpcredcrossbazaar.com 

	 ในครัง้นีม้ปีระเทศต่าง	ๆ 	ร่วมออกบธู	54	ประเทศ	โดยคดัเลอืก

ผู้น�าเข้าผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของแต่ละประเทศมาจ�าหน่ายกว่า	 

176	บูธ	รวมถึงสินค้า	OTOP	จากประเทศไทย	สินค้าจากร้านโครงการ 

ส่วนพระองค์	 นอกจากนี้	 ยังมีการจ�าหน่ายสลากคณะภริยาทูต	 

และศิลปะการแสดงนานาชาติ	 รายได้จากการจัดงานน�าไปสนับสนุน

ด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควดิ-19	และช่วยเหลอืเด็ก	สตร	ีผูพ้กิาร	

ผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบท	และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง	ๆ



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

สภากาชาดไทย  ครัง้ที ่344 เมือ่วันที	่3	มนีาคม	2565	ณ	อาคารเทดิพระเกยีรต ิ

สมเดจ็พระญาณสงัวรฯ	โอกาสนี ้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผูอ้�านวยการ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารที่ได้รับ 

การแต่งตัง้ใหม่ เฝ้าทลูละอองพระบาทถวายตัว	และพระราชทานเกยีรตบิตัร 

การแต่งต้ังเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 

แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	ประจ�าปีงบประมาณ	2565	

พระราชทานเกยีรตบิตัรการแต่งตัง้เป็นนายกเหล่ากาชาดจงัหวดั	และเข็มกลดั

พระนามาภิไธย “สธ” แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	

ประจ�าปีงบประมาณ	2565

	 จากนัน้	ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย	

ครั้งที่	344	โดยมีระเบียบวาระ	อาทิ	ส�านักงานจัดหารายได้	เสนอรายงาน 

การจดังานกาชาด	ประจ�าปี	2564	รายงานการด�าเนนิงานและการให้ความ 

ช่วยเหลอืประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ระลอกใหม่	 

และการจัดหา	 จัดสรร	 จัดบริการวัคซีนโควิด-19	 รายงานการช่วยเหลือ

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยการสู้รบแนวชายแดนไทย-เมียนมา	 

ตามพันธกิจของสภากาชาดไทย	 รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จากเหตุการณ์คลื่นสึนามิในราชอาณาจักรตองงา	

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 344



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ 

ให้บริการจังหวัดชัยนาท

	 เมือ่วนัที	่2	มนีาคม	2565	นายเตช บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	

เป็นประธานเปิดโครงการรถคลนิกิจกัษศุลัยกรรมเคลือ่นทีส่ภากาชาดไทย 

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นเพื่อ 

ตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

ระหว่างวันที่	28	กุมภาพันธ์–4	มีนาคม	2565	ณ	เทศบาลต�าบลเนินขาม	

อ�าเภอเนินขาม	จังหวัดชัยนาท

 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	กล่าวว่า	ส�านักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 จัดตั้งโครงการ 

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคล่ือนท่ีสภากาชาดไทยฯ	 โดยออกปฏิบัติงาน 

ตามอ�าเภอในพืน้ทีห่่างไกลและไม่มจีกัษแุพทย์ทีส่ามารถท�าการรกัษาผ่าตดัให้ 

ผูท้ีมี่ปัญหาเกีย่วกบัดวงตา	เช่น	ต้อกระจก	ต้อหนิ	สภากาชาดไทยได้ด�าเนนิ 

โครงการฯ	มากว่า	27	ปี	โดยไม่คดิค่าใช้จ่าย	พยายามกระจายความช่วยเหลอื 

ให้ได้ครอบคลมุทัว่ทกุจงัหวัด	โดยคาดหวงัให้ประชาชนชาวไทยมดีวงตาท่ีด	ี 

เพือ่ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้	โดยเฉพาอย่างยิง่ผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล 

ได้มีโอกาสที่จะรักษาดวงตา	และกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี	ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข ์

และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 กล่าวว่า	 นอกจากโครงการนี้ 

จะมรีถจกัษศุลัยกรรมเคลือ่นทีแ่ล้ว	ยงัมกีารผ่าตดัดวงตาทีส่ถานกีาชาดที	่6	 

อรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	 และตามโรงพยาบาลอ�าเภอต่าง	 ๆ	 

ที่ไม่มีจักษุแพทย์	 โดยจะให้ความส�าคัญในเรื่องของการระมัดระวัง 

การติดเชื้อมากที่สุดทั้งก่อน	ระหว่าง	และหลังการผ่าตัด

 แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ	 ประธานโครงการรถคลินิก 

จักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ	 กล่าวว่า	 โรคตาเป็นโรคของ 

ผู้สูงอายุ	 หากมีโอกาสได้รักษาก็จะมีโอกาสกลับมามองเห็นเป็นปกติ	 

หากไม่มีโอกาสรักษาก็จะอยู่ในโลกทีม่องเห็นไม่เห็นตลอดไป	เมือ่ได้ลงพืน้ที่ 

พบว่ามีผู้ด้อยโอกาสมากมาย	 โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องท�างานกลางแดด	

โดยทีมแพทย์จะท�าการรักษาคร้ังละ	 7	 วัน	 ต่อการออกหน่วย	 1	 ครั้ง	 

ในการออกหน่วย	1	ครัง้	จะใช้แพทย์	1	คน	พยาบาล	4	คน	และผูช่้วยเหลอื	 

ผู้ประสานงานต่าง	 ๆ	 ก่อนหน้านี้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลอาจคิดว่าตนเอง 

ไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษา	 แต่เมื่อรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที ่

สภากาชาดไทยฯ	 เข้าไปในพื้นที่ท�าให้ได้กลับมามองเห็น	 เปรียบเหมือน

การได้ชีวิตใหม่

 การปฏบิตังิานครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่71 ได้ให้การตรวจรกัษาผู้ป่วย 328 ราย  

ท�าการผ่าตัด 168 ราย แบ่งเป็น ผ่าตัดต้อกระจก 114 ราย ผ่าตัดต้อเนื้อ 

52 ราย ผ่าตดัแก้ไขเปลอืกตา 2 ราย และมอบแว่นสายตาส�าหรบัผูส้งูอายุ 

73 ราย และโอกาสนี้	ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์โรคพาร์กินสัน

และกลุ่มโรคความเคลือ่นไหวผดิปกติแห่งโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ	์ไดม้อบ	

“ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน”	ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินในผู้ป่วย

โรคพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท	จ�านวน	52	ราย	ในครั้งนี้ด้วย

	 สามารถรับชมการปฏิบัติงานของรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่

สภากาชาดไทยฯ	 ย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง	www.youtube.com/c/ 

thairedcrosssociety และ www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

สัปดาห์วันนอนหลับโลก 2565

รางวัล Best Brand Performance on Social Media สาขา Hospital

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล Best Brand 

Performance on Social Media สาขา Hospital	ซึ่งบทบาทเป็นที่ประจักษ์

ตลอดช่วงเวลาการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควดิ-19	ในประเทศไทย	สามารถ

รบัชมงาน	THAILAND	ZOCIAL	AWARDS	2022	ย้อนหลงัได้ที	่www.facebook.

com/thailandzocialawards 

 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉนัชาย สทิธพินัธุ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณบดคีณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 เป็นประธานเปิดงานจุฬาฯ สัปดาห์วันนอนหลับโลก CHULA WORLD SLEEP DAY 2022 : Quality Sleep, Sound Mind, 

Happy World	เมื่อวันที่	7	มีนาคม	2565	ณ	ชั้น	14	ระเบียงรมณีย์	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในปีนี้จัดขึ้น 

ภายใต้แนวคิด นอนดีมีวินัย สร้างโลกสดใส จิตใจแข็งแรง เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านการนอนหลับ	 และความส�าคัญ 

ของการนอนหลับที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน	

	 ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการภาพเคลื่อนไหวให้ความรู้เรื่องการนอนหลับ	 ความผิดปกติของการนอนหลับในรูปแบบต่าง	 ๆ	 

และการจดัการปัญหาการนอนหลบัอย่างถกูวธิ	ีนอกจากนี	้ยงัจดังานเสวนาในหวัข้อ	นอนดมีวีนิยั	สร้างโลกสดใส	จติใจแขง็แรง	ในวนัเสาร์ที	่12	มนีาคม	

2565	ผ่าน	Facebook	Fanpage	ของศูนย์นิทราเวช	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	อีกด้วย

 หลัก 5 ข้อ เพื่อการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ

	 -	หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วงกลางวัน

	 -	ฝึกเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา

	 -	หลีกเลี่ยงการเล่นโทรศัพท์

	 -	ผ่อนคลายจิตใจ



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 สภากาชาดไทย	 เป็นหนึ่งในสมาชิกขบวนการกาชาด

ระหว่างประเทศ	(RCRC	Movement)	มบีทบาทด้านมนษุยธรรม

ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบเคราะห์กรรมเม่ือเกดิภัยสงคราม	

และภยัพบิตัต่ิาง	ๆ 	ตามหลกัการกาชาดสากล	ขอเชญิร่วมส่งต่อ 

ความช่วยเหลอืไปยงัผูป้ระสบภยั ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 

ความขัดแย้งผ่านการปฏิบัติงานของสภากาชาดยูเครน

 ร่วมบรจิาคเงินผ่านบญัช ีธนาคารกสกิรไทย สาขาส�านักสีลม 

ช่ือบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี 

“กระแสรายวนั” เลขท่ีบัญชี 001-1-34567-0	กรณกีารโอนเงนิ 

หากประสงค์รับใบเสร็จสามารถ	 แจ้งช่ือ-นามสกุล	 

เลขที่บัตรประชาชน	ที่อยู่	เบอร์โทรศัพท์	ระบุ	“เพื่อสนับสนุน

สภากาชาดยูเครน”	 พร้อมแนบสลิปการโอนส่งมาทาง	 

email	 :	 donation@redcross.or.th	 หรือโทรสาร	 

0	2250	0312,	0	2652	4440	หรอืสแกน	QR	Code	E-donation	

โดยไม่ต้องแจ้งขอรบัใบเสรจ็	และตรวจสอบประวตักิารบรจิาคได้ที	่

http://edonation.rd.go.th/donate

ร่วมสนับสนุนสภากาชาดยูเครน 
ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

ขอเชิญบริจาคและจองบูชา "พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า"  

	 ขอเชิญบริจาคและจองบูชา	 "พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า" 
(พระ-ไพ-สดั-ชะ-ยะ-ค-ุร-ุไว-ทนู-ระ-ยะ-ประ-พา-ตะ-ถา-คด-พดุ-ทะ-เจ้า)	พระพทุธเจ้า
บรมครูแห่งการแพทย์ เพื่อน�าเงินรายได้สมทบทุนโครงการก่อสร้าง	 "อาคาร 
ศนูย์บรูณาการบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสขุ (Extended OPD)"	โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	พิธีพุทธาภเิษก วันที ่7 มถินุายน 2565 สภาภากาชาดไทย 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯ ไปทรงเป็น
องค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ 
พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ประธานฝ่ายสงฆ์ ณ	วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร	(วัดโพธิ์)	
	 -	องค์พระหน้าตัก	9	นิ้ว	5	ธาตุ	จัดสร้าง	239	องค์	บูชาองค์ละ	55,000	บาท
	 -	รูปหล่อลอยองค์เนื้อเงิน	รมด�าซาติน	92.5%	จัดสร้าง	1,999	องค์	บูชาองค์ละ 
									2,500	บาท
	 -	รูปหล่อลอยองค์เนื้อบรอนซ์	รมด�าซาติน	จัดสร้าง	19,999	องค์	บูชาองค์ละ	 
									900	บาท
	 -	ชุดเหรียญแบน	รูปไข่	ครบเบญจธาตุ	5	สี	จัดสร้าง	1,999	ชุด	ๆ	ละ	5	องค์	
									บูชาชุดละ	1,999	บาท
	 -	เหรยีญแบน	องค์นนูเนือ้ทองแดง	จดัสร้าง	100,000	เหรยีญ	บชูาองค์ละ	200	บาท 
 
 บริจาคและจองบูชาได้ที่ https://bhaisajyaguru.redcross.or.th  
ใบเสร็จสามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้	 สอบถามเพิ่มเติม	 โทร.	 0	 2256	 4440-3	 

Line	:	@redcrossfund	email	:	Shop@redcross.or.th



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 นายปีเตอร์ เมาเรอร์	ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	

(ICRC)	 ได้แถลงการณ์เรื่องความขัดแย้งในประเทศยูเครนว่า	 “การสู้รบ

ระลอกล่าสุดในประเทศยเูครน	ท�าให้ผมรู้สกึกงัวลใจอย่างยิง่ยวด	การยกระดบั 

ความรุนแรงและการกระจายตัวเป็นวงกว้างของการต่อสู ้นั้น	

เพ่ิมความเส่ียงต่อการสญูเสยีชวีติ	และการท�าลายล้างในระดบัทีน่่ากลวัเกนิกว่า 

จะจนิตนาการได้	เมือ่ค�านึงถงึแสนยานุภาพทางทหารของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

	 ขณะนีเ้ราได้เหน็ผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือนแล้ว	โดยสถานการณ์

ทีท่วีความรนุแรงขึน้ล่าสดุ	ส่งผลให้เกดิการเคลือ่นย้ายถิน่ฐานระลอกใหม่	 

ทัง้นี	้เป็นเวลา	8	ปีมาแล้ว	ทีป่ระชากรในภมูภิาคดอนบาสและอกีหลายแห่ง

ต้องทนอยู่กับผลกระทบจากความขัดแย้ง	 ในตอนนี้ผมกลัวว่าผลกระทบ

ที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มมากขึ้นไปอีก	 อันจะน�าไปสู่การสูญเสียชีวิตเป็นจ�านวน

มหาศาล	 และการท�าลายวัตถุพลเรือนที่ส�าคัญ	 เช่น	 โรงผลิตน�้าประปา

และโรงงานไฟฟ้า	 ตลอดจนการย้ายถิ่นฐานของประชากรขนานใหญ	่ 

ผลกระทบทางจติใจ	การพลดัพรากจากครอบครวั	และการสูญหายของบคุคล

	 จากประสบการณ์การท�างานอย่างยาวนานของ	ICRC	เราพบว่า	 

ความผิดพลาดและความคลาดเคลื่อน	 ตลอดจนการขาดความเข้าใจ 

ในการประเมินผลกระทบที่อาจจะมีต่อพลเรือนจากปฏิบัติการทางทหาร

ขนาดใหญ่	สามารถน�ามาสู่ผลกระทบที่เลวร้ายได้	ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องกับการสู้รบครั้งล่าสุดค�านึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ กล่าวคือ

แถลงการณ์ จากประธาน ICRC

 • ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งใน

ประเทศยูเครน ต้องยึดม่ันในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ  

ซึ่งประกอบด้วยอนุสัญญาเจนีวาทั้ง	4	ฉบับ	และพิธีสารเพิ่มเติมปี	1977	

รวมถึงต้องให้ความคุ้มครองต่อพลเรือนและผู้ถูกคุมขัง	 ทั้งนี้	 ทุกฝ่าย 

ทีเ่กีย่วข้องต้องละเว้นการโจมตทีีล่ะเมดิกฎแห่งการสูร้บ	ไม่ใช้วธิกีารโจมตี

ที่ละเมิดข้อก�าหนด	งดเว้นการใช้อาวุธที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่

อาศัยของพลเรือน

 • การโจมตีท้ังหลายต้องไม่พุ่งเป้าไปยังวัตถุพลเรือนและระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	เช่น	ระบบน�้า	แก๊สหุงต้ม	และไฟฟ้า	ซึ่งจ�าเป็น

ต่อที่อยู่อาศัยของพลเรือน	โรงเรียน	และสถานพยาบาล	การโจมตีใด	ๆ	

ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	 รวมไปถึงการใช้วิธีทางไซเบอร์	 ล้วนต้องเคารพ

กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ

 • พื้นที่ที่มีความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นอิสระ ส�าหรับ

การด�าเนินงานด้านมนุษยธรรม ต้องได้รับความคุม้ครอง	เพือ่ทีห่น่วยงาน

ด้านมนุษยธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นสภากาชาดยูเครน	 คณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ	และสมาชกิกลุม่องค์กรกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงอืน่	ๆ 	

จะยังสามารถเข้าถึงพลเรือนและให้ความช่วยเหลือได้

 สิ่งส�าคัญล�าดับแรกในขณะนี้ของ ICRC คือ การช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับผลกระทบ	 ช่วงสัปดาห์นี้เราได้ส่งมอบน�้าดื่มจ�านวน	 3,000	 ลิตร	

ให้แก่โรงพยาบาลโดคูชาเยฟสกายา	และอีก	7,000	ลิตร	ให้แก่เทศบาล

เมืองโดเนตสค์	นอกจากนี้	ยังเข้าเยี่ยมที่คุมขังหลายแห่งเพื่อช่วยปรับปรุง

ระบบสุขอนามัยและโภชนาการของผู้ถูกคุมขัง	 หากสถานการณ์ในพื้นที ่

ยังมีความปลอดภัยเพียงพอ	 ทีมงานของเราในประเทศยูเครนก็จะยังคง

ท�างานซ่อมแซมโครงสร้างพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อไป	รวมถึงให้ความช่วยเหลอื 

ด้านเวชภัณฑ์และยารักษาโรคแก่สถานพยาบาล	 มอบอาหารและ

อุปกรณ์สุขอนามัยแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ	นอกจากนี้	เราจะยังคง 

ด�าเนินการพูดคุยแบบทวิภาคีกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง 

โดยไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีไม่จ�าเป็น	 เพ่ือให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบ 

ได้รับการปกป้อง	 เราเรียกร้องให้รัฐทั้งหลายด�าเนินการในทุกวิถีทาง 

ด้วยอ�านาจและอทิธิพลทีมี่อยู่	เพือ่หลีกเลีย่งการยกระดบัของความขดัแย้ง	 

อันจะท�าให้เกิดผลกระทบต่อประชากรพลเรือนอย่างรุนแรงและเสียหาย

ในระดับที่เกินกว่าศักยภาพที่มีอยู่จะปกป้องและให้ความช่วยเหลือ

	 ICRC	 ได้เห็นความขัดแย้งมากมายที่เกิดขึ้นและยกระดับ 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา	 ความขัดแย้งเหล่านี้มีส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถ 

จบลงได้ในที่สุด	และผู้ได้รับกระทบ	ก็คือประชากรพลเรือน”

	 ดูคลิปวีดีโอแถลงการณ์ได้ที่	 ICRC	 Newsroom	 และ	 

https://twitter.com/ICRC		

เรื่อง ความขัดแย้ง 
ใน ประเทศยูเครน 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

 

 

 

 
กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด

สุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สุพรรณบุรี	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 
ออกหน่วยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่นางอนงค์ ระติกุล ผู้สูงอายุ 
และด้อยโอกาส	 ณ	 บ้านเลขที่	 2/2	 หมู่ที่	 3	 ต�าบลนางบวช	 อ�าเภอ
เดิมบางนางบวช	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป

ระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง	 มอบ 
ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน ของส�านักงานบริหารกิจการ 
เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด  
อ่าน เขียนภาษาไทย จ�านวน 130 ชุด ให้กับโรงเรียน 8 แห่ง	 ในพื้นที่
จังหวัดระยอง		

พิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก	
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยโควิด–19 ที่รักษา 
ในระบบ Home lsolation Center ณ	ศูนย์สุขภาพชุมชนประชาอุทิศ	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก

ชัยภูมิ  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบ 
ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางอณุภา เที่ยงเกตุ  
ผูป้ระสบอคัคภียั	ณ	บ้านเลขที	่128	บ้านค่ายหมืน่แผ้ว	หมูท่ี	่1	ต�าบลบ้านค่าย	
อ�าเภอเมืองชัยภูมิ	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	

สุราษฎร์ธานี  นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ 	 นายกกิ่งกาชาด
อ�าเภอบ้านนาสาร	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “PEA ใส่ใจทุกชีวิต 
บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจ�าปี 2565” มีผู้บริจาคโลหิต 52 ราย  
คิดเป็นปริมาณโลหิต	33,950	ซีซี

ตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ 
แม่สอด	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่ผู้พิการ 
เนื่องในวันคนพิการสากล จ�านวน 2 ราย	ในเขตพื้นที่ต�าบลแม่สอด	



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

 สภากาชาดไทย เปิดรบัอาสาสมคัรกาชาดช่วยสายด่วน สปสช. 1330 

ปฏบิตัหิน้าทีล่งทะเบยีน บนัทกึข้อมลูผูป่้วยโควิด-19 ตอบค�าถาม และรบัผูป่้วย 

โควิด-19 เพื่อส่งต่อ สปสช. โดยปฏิบัติงาน	 ณ	 ส�านักงานอาสากาชาด	

สภากาชาดไทย	 วันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	 09.00-14.00	 น.	 โดยดาวน์โหลด	 

Application อาสาสมัครกาชาด	เลอืกกจิกรรมและวนัทีต้่องการร่วมกจิกรรม	

สอบถามเพิ่มเติม	โทร.	0	2252	5002-3

	 ฝ่ายศลัยศาสตร์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

และศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพคนข้ามเพศ	 

คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ขอเชิญ

บุคคลข้ามเพศกลุ่มหญิงข้ามเพศ (Trans women) และ 

ชายข้ามเพศ (Trans men) ร่วมท�าแบบส�ารวจโครงการ 

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในกลุ่มบุคคลข้ามเพศ โดยสแกน	 

QR	Code	เพื่อท�าแบบส�ารวจ

	 การข้ามเพศจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในการดูแลของแพทย์ 

ผู ้ เชี่ยวชาญ	 สามารถเข ้ารับค�าปรึกษาได ้ที่คลินิก 

สขุภาพเพศ	ชัน้	7	ตกึ	ภปร	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

ติดต่อสอบถาม	โทร.	0	2256	5286	

	 เม่ือวันที่	 9	 มีนาคม	 2565	 

นางสุนันทา ศรอนุสิน	 ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย	 

และรกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 

ส�านกังานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	 

เยี่ ยมให ้ ก� าลั ง ใจอาสาสมัคร 

สภากาชาดไทยในการปฏิบัติงานสนบัสนนุ 

สายด่วน สปสช. 1330 ช่วยผูป่้วยโควิด-19  

เข้าสู่ระบบการรักษา Home Isolation 

โดยสภากาชาดไทยจัดให้บริการ	20	คูส่าย	 

เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูป่้วยโควิด-19	 

โดยเริม่ปฏบิตัภิารกจิตัง้แต่วนัท่ี	9	มนีาคม	

2565	เป็นต้นไป	

เปิดรับอาสาสมัครกาชาด ช่วยสายด่วน สปสช.

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในคนข้ามเพศ

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการจ่ายเงนิสมาชกิ 
ทีเ่สยีชวีติประจ�าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2565 จ�านวน 15 ราย	เป็นเงิน	2,566,540	บาท	
รวมยอดเงนิท่ีสมาคมฯ	ได้ช่วยเหลอืสมาชกิแล้วเป็นเงนิ	210,403,152	บาท

 � เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจ�า 
ปีการศกึษา 2565 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต เเละวิทยาศาสตรดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ)	 คณะแพทยศาสตร์	 จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	 หลกัสูตรคณุภาพสูงทีผ่่านการรบัรองจาก	 AUN-QA	 ทีจ่ะช่วย
สร้างผูน้�าในด้านงานวิจยัทางคลินกิ	ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที	่https://shorturl.
asia/ie9SG	 รอบที	่ 1	 ปิดรบัสมคัรวนัที	่ 31	 มนีาคม	 2565	 สอบถามโทร.	 
0	2256	4475	ต่อ	15

 � ขอเชญิพีน้่องจฬุาฯ-ธรรมศาสตร์ และประชนชนท่ัวไป ร่วมกจิกรรม 
Footrun TU-CU ร่วมบรจิาคให้กบัโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และสาธารณประโยชน์อื่น ๆ	สมคัรร่วมกจิกรรม
ได้ที	่ www.footruntucu.com	 หรอืแอดไลน์	 @footruntucu	 (จ�ากดัจ�านวน 
ผูส้มัครสถาบนัละ	10,000	คน)	

สารพันข่าว

อาสาสมัครสภากาชาดไทย ปฏิบัติงานช่วยผู้ป่วยโควิด-19 


