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	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 จัดกิจกรรม	
“STIN อาสา พัฒนาชุมชนวาวี เตรียมพร้อมรับสาธารณภัย”  
ณ	 ดอยวาวี	 อ�าเภอแม่สรวย	 จังหวัดเชียงราย	 ระหว่างวันที่	 28	 –	 30	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2565	น�าโดย	ผศ.ปัญจพาณ์	สุขโข	และนักศึกษาพยาบาล 
จิตอาสาในโครงการ	 “STIN อาสา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
สภานายกิาสภากาชาดไทย เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  
90 พรรษา	และเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสาธารณภัยแก่เยาวชน
และชุมชน	พร้อมทัง้พฒันาระบบสขุภาพในพ้ืนทีห่่างไกลให้มคีณุภาพชวิีตทีด่	ี 
และเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีจิตอาสา	 เป็นนักปฏิบัติเชิงรุกที่สามารถ 
น�าความรูจ้ากงานวจิยัและการเรยีนการสอนไปบรูณาการให้บรกิารด้านสขุภาพและ
สาธารณภัยแก่ชุมชน	
	 กจิกรรมแบ่งออกเป็น	กจิกรรมส�าหรบัเยาวชน	ประกอบด้วย	การบรรยาย 
เพือ่ให้ความรูแ้ละเพิม่ความตระหนกัในเรือ่ง	“แผ่นดินไหวและภาวะสขุภาพเมือ่อยูใ่น 
สถานการณ์สาธารณภยั” การสาธติและทดลองปฏบิตั	ิในการช่วยฟ้ืนคนืชพี 
ข้ันพ้ืนฐาน	การจดักระเป๋ายงัชพี	การดแูลสขุอนามยั	การอุม้ยก	-	เคลือ่นย้ายผูบ้าดเจ็บ	 

	 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	จดักจิกรรมบรจิาคโลหติ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง	สภานายิกาสภากาชาดไทย	ในวนัท่ี	12	สงิหาคม	

ของทุกปี	และในปี	2565	ได้จัดโครงการน้อมจิต บริจาคโลหิต ถวายสดุดี 

90 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา	 เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมแสดง 
ความจงรักภักดีและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการบริจาคโลหิต	 
ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา
	 บริจาคโลหิตได้ที่	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 
ถนนอังรีดูนังต์	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	12	แห่ง	หน่วยรับบริจาคโลหิต
ประจ�าที่	7	แห่ง	โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต	6	แห่ง	ในเขตกรุงเทพฯ	
และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตท่ัวประเทศ	 ลงทะเบียน	 Online	 
เพื่อนัดหมายบริจาคโลหิตได้ที่	http://bdbooking.nbc.in.th

บ�ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง“STIN อำสำ” 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง
สภำนำยิกำสภำกำชำดไทย

ศูนย์บรกิำรโลหิตแห่งชำติเชิญชวนบรจิำคโลหิต ถวำยสดุดี 90 พรรษำ

การเอาตัวรอดเมือ่เกดิแผ่นดนิไหวและไฟไหม้	การฝึกปฏิบัตใินสถานการณ์จ�าลอง
บนรถจ�าลองแผ่นดนิไหว	และการตรวจสขุภาพเบือ้งต้นให้เยาวชนโรงเรียนบ้านวาวี	
และโรงเรียนบ้านขนุสรวย	จ�านวนกว่า	150	คน กจิกรรมส�าหรบั อสม. ประกอบด้วย	 
ทบทวนให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	 การปฏิบัติตัว 
และการป้องกนัตวัเมือ่มีการแพร่ระบาดของเชือ้โรค กจิกรรมตรวจเยีย่มผูสู้งอายุ 
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเด็ก และกลุ่มเปราะบางที่อยู่ห่างไกล และกิจกรรม
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
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	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 จัดท�าโครงการปลูกถ่ายกระดูกและ 

เส้นเอน็เฉลิมพระเกยีรติสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สงิหาคม 

2565	โดย	นายแพทย์วศิิษฏ์ ฐติวัฒน์	ผูอ้�านวยการศนูย์รบับรจิาคอวัยวะสภากาชาดไทย	

กล่าวว่า	ศนูย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย	ได้พฒันาการจดัท�าผลติภณัฑ์กระดกู

และเส้นเอน็จากผูเ้สยีชวีติ	และปรบัปรงุยกระดบัห้องปฏิบัตกิารใหม่เป็นห้องสะอาด

ชนิด	 Class	 100	 เรียบร้อยแล้ว	 ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	 เพื่อเตรียมพร้อม

เป็นศูนย์กลางระดับชาติในการจัดท�ากระดูกและเส้นเอ็น	 และให้ผู้ป่วยในประเทศ 

ศูนย์รับบรจิำคอวัยวะสภำกำชำดไทย
เปิดตัวโครงกำรปลูกถ่ำยกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติฯ

ได้รับกระดูกและเส้นเอ็นบริจาคอย่างท่ัวถึง	 ในวโรกาสอันเป็น 

มหามงคล	ทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนีินาถ	พระบรมราชชนนี

พนัปีหลวง	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	90	พรรษา	ในวันที	่12	สงิหาคม	

2565	ศนูย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย	จงึจดัท�าโครงการปลกูถ่าย 

กระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาส 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 90	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2565	 

เพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น 

โดยไม่คดิมลูค่า	ถวายเป็นพระราชกศุล	และเพือ่สร้างความตระหนักรู ้

ถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการบริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ	 

โดยมรีะยะเวลาในการด�าเนนิงานตัง้แต่วนัที	่1	เมษายน	-		31	ธันวาคม	 

พ.ศ.	 2565	 มีเป้าหมายผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายกระดูก	 เส้นเอ็น	 

โดยไม่คิดมูลค่า	จ�านวน	90	คน	จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ	

	 โดยในวันท่ี	 5	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2565	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย	 จะเปิดตัวโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น 

เฉลิมพระเกียรติฯ	ณ	ห้องประชุม	1210	โซน	B	ชั้น	12	อาคารภูมิสิริ 

มังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ส�าหรับ 

โรงพยาบาลที่สนใจน�ากระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู้ป่วย 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 ติดต่อสอบถามได้ท่ี พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ  

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4045 - 6  

ต่อ 2508 หรือ 09 2247 9864  line ID : odctsb

	 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	 ได้จัดท�าโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลประสานงานการบริจาคดวงตาประจ�าหอผู้ป่วย (TCWN)  

การจดัหาดวงตาจากผูบ้ริจาคภาวะหวัใจหยดุเต้น (cardiac death)	เพือ่ส่งเสรมิและฝึกฝนให้บคุลากรทางการแพทย์มคีวามรู	้ทกัษะ	และประสบการณ์ 

ในกระบวนการรับบริจาคดวงตา	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยกระจกตาพิการที่รอคอยดวงตาบริจาค	 โดยได้จัดการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ	 

zoom	webinar	ให้แก่พยาบาลจากโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ	จ�านวน	2	รุ่น

 รุ่นที่ 1	วันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2565	ส�าหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่	1	-	5	มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม	430	คน	จากโรงพยาบาล	74	แห่ง	

และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

 รุ่นท่ี 2	 วันที่	 13	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2565	 ส�าหรับโรงพยาบาลในเขตสุขภาพท่ี	 6	 -	 13	 และโรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 

มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม	593	คน	จากโรงพยาบาล	122	แห่ง	และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

ศูนย์ดวงตำสภำกำชำดไทย จัดโครงกำรเพิ่มศักยภำพกำรจัดหำดวงตำจำกผู้บรจิำคภำวะหัวใจหยุดเต้น 
ถวำยเป็นพระรำชกุศล  
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 นายภาสกร บญุญลกัษม์ ผูว่้าราชการจงัหวัดเชียงราย	นายแพทย์โสภณ  
เมฆธน	ประธานคณะกรรมการจดัหาและบรกิารดวงตาแห่งสภากาชาดไทย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก	ผู้อ�านวยการศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย	 และนางชาลอต โทณวณิก ประธานคณะอนุกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	 ร่วมแถลงข่าวเปิดโครงการ	 
“เป็นบุญตา”	 (บริจาคดวงตาเสริมบารมีแห่งชีวิต)	 รณรงค์เชิญชวน
ประชาชนบริจาคดวงตาให้สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอ 
การปลกูถ่ายกระจกตา	และสร้างทศันคตทิีถ่กูต้องเกีย่วกับการบรจิาคดวงตา	
เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2565	ณ	ห้องประชุมจอมกิตติ	ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย	 ในโอกาสนี้	 ท่านเจ้าคุณพระไพศาลประชาทร วิ.  
(พระอาจารย์พบโชค)	เจ้าอาวาสวัดห้วยปลาก้ัง	และพระมหาวฒุชิยั วชริเมธี  
(ท่าน	ว.	วชริเมธ)ี	ศนูย์วปัิสสนาสากลไร่เชญิตะวนั	ร่วมแสดงปาฐกถาธรรม	
เรื่อง	 “อานิสงส์ของการบริจาคดวงตา”	 เพื่อเชิญชวนประชาชนบริจาค
ดวงตาผ่านหลักธรรมค�าสอนทางพุทธศาสนา	 ปรับกระบวนการคิด 
เรื่องความกลัว	 ให้เป็นเรื่องของการท�าบุญที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายในชีวิต 
เมื่อสิ้นลมหายใจ	
	 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยมีภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาค 
จากผู้เสียชีวิต	เพื่อมอบให้จักษุแพทย์น�าไปรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ 
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม	ตลอดจนส่งเสริมการให้บริการทางการแพทย์	
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ด�าเนินภารกิจ 
ในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง	ด้วยการบูรณาการ
ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศและ 
ภาคเอกชน	ตลอดจนการพฒันาความร่วมมอืด้านการแพทย์และองค์ความรู้ 
ที่ทันสมัย	อันเป็นประโยชน์ต่อจักษุแพทย์และผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการ	
	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้โควดิ-19	ในประเทศไทย	
ตัง้แต่ต้นปี	2563	ท�าให้ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทยและหน่วยงานเครอืข่าย
ไดร้ับผลกระทบอย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด	้ส่งผลท�าใหจ้�านวนผูแ้สดงความจ�านง
บรจิาคดวงตาลดลงเป็นอย่างมาก	รวมถงึดวงตาบรจิาคทีจ่ดัหาได้ไม่เพยีงพอ
ต่อความต้องการของผู้ป่วยที่รอดวงตาบริจาคเป็นจ�านวนมาก	ณ	วันที่	30	
มิถุนายน	 พ.ศ.	 2565	 มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอรับการปลูกถ่ายกระจกตา	
จ�านวน	17,464	ราย	ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา	(สะสม)	จ�านวน	
16,073	 ราย	 และมีผู้แสดงความจ�านงบริจาคดวงตา	 (สะสม)	 จ�านวน	 
1,485	,631	ราย	โดยจดัเป็นผูป่้วยรายใหม่ทีข่ึน้ทะเบยีนรอปลกูถ่ายกระจกตา
ประมาณ	3,000	รายต่อปี	แต่มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา
เพียง	800	รายต่อปี

“เป็นบุญตำ” บรจิำคดวงตำเสรมิบำรมีแห่งชีวติ
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	 การประชุมทางกฎหมายของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ	(IFRC’s	Statutory	Meetings	2022)	ประกอบด้วย	การประชุม
สมัชชาใหญ่	 ครั้งที่	 23	 และการประชุมสภาคณะผู้แทน	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	 
19	-	23	มถินุายน	พ.ศ.	2565	ณ	นครเจนวีา	สมาพนัธรฐัสวสิ	การประชุมสมชัชาใหญ่
สมัยที่	 23	 ผู้น�ากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง	 189	แห่ง	 ผู้แทนเยาวชน	106	คน	
จากทั่วโลก	 และคณะผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศได้ยืนยันถึงเจตนารมณ์ฯ	 ในการท�างานร่วมกัน	 และขยายความพยายาม 
ที่จะด�าเนินการอย่างเร่งด่วนในประเด็นส�าคัญด้านมนุษยธรรมต่าง	ๆ	ภายใต้หัวข้อ	
“การด�าเนนิการในท้องถ่ิน การเข้าถึงท่ัวโลก” องค์ประกอบหลัก	เช่น	ความไว้วางใจ 
และความซื่อสัตย์	ท้องถิ่นภิวัตน์	(Localization)	อาสาสมัคร	และการลงทุนในการ
พัฒนาสภากาชาดประเทศต่าง	ๆ 		ซึ่งที่ประชุมได้มีการอนุมัตินโยบายและเครื่องมือ
ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านมนษุยธรรมของกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงประเทศต่าง	ๆ  
โดยเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายและก�าหนดล�าดับความส�าคัญของการด�าเนินงาน 
ของสหพันธ์สภากาชาดฯ	 การเตรียมการส�าหรับการการประชุมทางกฎหมาย 
ในอีกสองปีข้างหน้าด้วย	
	 ในพิธีเปิดการประชุม	 นางสาวชนิภา โรจนวิทย์สกุล ผู้แทนเยาวชน
สภากาชาดไทย ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนเครือข่ายเยาวชนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
1 ใน 5 ของผู้แทนจาก 5 ภูมิภาค	 ในการกล่าวความรู้สึก	 เจตนารมณ์ของการ 
เข้าร่วมเป็นครอบครัวกาชาด	 เพื่อกระตุ้นและปลุกเร้าเยาวชนจากทั่วโลกให้สมัคร 
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงในประเทศของตน  
“วันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้ เพราะเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ฉันตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์กรด้านมนษุยธรรมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เพยีงเพือ่ให้สามารถระบคุุณสมบตัตินเอง 
เรื่องการเป็นอาสาสมัคร บริการจิตอาสา ในใบสมัครเข้าโรงเรียนแพทย์ของฉัน  
แต่โดยไม่คาดคดิฉนัพบว่าตวัเองตกหลมุรกักบัความคดิรเิริม่ทีฉ่นัสมัครเข้าร่วมเป็น
สมาชิกในครอบครัวกาชาด จากการเป็นอาสาสมัคร ฉันพบความหมายที่แท้จริง
ของการเห็นแก่ประโยชน์ผู้อื่น นี่เป็นครั้งแรกที่หัวใจของฉันยิ้มได้ วันนี้ฉันด�าเนิน
โครงการหลายโครงการ โดยมุง่เน้นทีส่ขุภาพ หากไม่มกีารขบัเคลือ่นนี ้ฉนัคงไม่กล้า
ทีจ่ะเร่ิมต้น การขบัเคลือ่นนีไ้ด้ขยายขอบเขตการเดนิทางในชวีติของฉัน มนัท�าให้ฉัน
ได้รูจ้กัผูค้นจากท่ัวโลกและกระตุน้ความสนใจของฉนั ในเรือ่งความท้าทายระดบัโลก 
ที่เราทุกคนก�าลังเผชิญอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าฉันจะ 
เข้าร่วมด้วยเหตุผลที่ไม่ตรงเท่าไหร่นัก แต่ฉันก็ดีใจที่ได้เลือกท�าในสิ่งที่ถูกต้อง”

มอบเงินสนับสนุนภำรกิจสภำกำชำดไทย

ผู้แทนเยำวชนสภำกำชำดไทย เป็นผู้แทนเครอืข่ำยเยำวชนภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก 

กล่ำวเจตนำรมณ์เข้ำร่วมเป็น ครอบครัวกำชำด

 ม.ร.ว. วรรณาภรณ์ ศุขเนตร และท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการมลูนธินิราธปิประพันธ์พงศ์-วรวรรณ	มอบเงนิ
จ�านวน	57,015.61	บาท	เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของสภากาชาดไทย	

โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย	รับมอบ	เมื่อวันที่	 
6	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2565	 ณ	 ห้องรับรองอาคารเทิดพระเกียรติฯ	
สภากาชาดไทย
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	 ภายใต้โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนทั่วประเทศของโมซัมบิก	

ปัจจุบันมีประชากรกว่า	 1	 ล้านคน	 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 75	 

ใน	6	เขต	ทีไ่ด้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจงัหวดั	Cabo	Delgado,	

Manica	และ	Sofala	ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศ	(ICRC)	

ICRC สนับสนุนโครงกำรรณรงค์ฉีดวัคซีนของโมซัมบิก

 เอมิลิโอ มาชานต์ เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพของ	ICRC	กล่าวว่า	“ความขัดแย้ง 

ที่เกิดขึ้นในจังหวัด Cabo Delgado ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุข 

ศูนย์การแพทย์ส่วนใหญ่ถูกท�าลาย ถูกเผา หรือทรัพย์สินต่าง ๆ  ได้รับความเสียหาย 

การจะเข้าถึงศูนย์การแพทย์เหล่านั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย เนื่องจากเหตุผลด้าน 

ความปลอดภัย ความรุนแรงที่เกิดขึ้นท�าให้การเข้าถึงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อด�าเนินการ

ตามแผนภายใต้โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนท�าได้ค่อนข้างยาก”  

	 ICRC	 ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ท�างานด้านสาธารณสุขด้วยการ 

จัดหาเชื้อเพลิงส�าหรับยานพาหนะ	 ทีมเจ้าหน้าที่การแพทย์	 และอาสาสมัครกาชาด

โมซัมบิก	ในเขต	Pemba,	Montepuez	และ	Ibo	ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัด	Cabo	Delgado	 

ความรนุแรงทีด่�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งได้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการเข้าถงึระบบ

สาธารณสขุในเขตนี	้ซึง่นบัตัง้แต่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมามปีระชาชนกว่า	3,000	ครวัเรอืน	 

ท่ีต้องอพยพหนภียัออกจากบ้านเรอืนของตนเอง	และในช่วงหลายปีทีผ่่านมามีประชาชน

เกือบ	8	แสนคน	ที่ต้องอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในจังหวัด	Cabo	Delgado	ที่ผ่านมา	

ICRC	ได้ให้การสนับสนุนการท�างานของอาสาสมคัร	200	คน	จากสภากาชาดโมซมับิก	

ที่ท�าหน้าที่หลักในการให้ความรู้กับชุมชนต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ	เกี่ยวกับความส�าคัญของ

การฉดีวคัซีน	ซ่ึงเฉพาะในพ้ืนท่ีตอนกลางของประเทศในจงัหวดั	Manica	และ	Sofala	

ก็สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากกว่า	5	หมื่นคน	

	 นอกจากในจงัหวดัทีก่ล่าวมาข้างต้น	ICRC	ยงัได้ให้ความช่วยเหลือทีค่ล้ายคลึงกนั

กับเขตภาคกลางของประเทศ	 เช่น	 Barue,	 Mossurize	 และ	 Gorongoza	 ที่ซึ่ง 

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	2556-2562	ส่งผลต่อระบบสาธารณสุขอย่างมาก	

การขาดแคลนการเข้าถึงระบบบรกิารท่ีจ�าเป็นยังคงเป็นหนึง่ในประเดน็ด้านมนษุยธรรม

ที่ส�าคัญของเขตนี้	

เชิญชวนส่งผลงำนประกวด  
หัวข้อ “มนุษยธรรมในศตวรรษที่ 21”

 คณะกรรมการกาชาดระหวา่งประเทศ (ICRC) รว่มกบั สภากาชาดไทย 

สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และ

วิทยาลัยเพาะช่าง เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานออกแบบ

ภาพประกอบเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “Designing Humanity in the 21st 

Century” ชงิเงนิรางวลั	พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศและเกยีรตบิตัร	โดยเปิดรบัสมคัร 

ต้ังแต่วันนี้ถึง	 31	 สิงหาคม	 2565	 ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะน�าไปจัดแสดง 

ในงานนิทรรศการของกลุ่มองค์กรกาชาดฯ	ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายปี	2565	ผู้สนใจ

สามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ที่	www.facebook.com/icrcth
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นครสวรรค์	คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดันครสวรรค์	
ออกหน่วยโครงการหน่วยบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ
ประชาชนจังหวัดนครสวรรค	์พร้อมมอบเงิน	และเครื่องอุปโภค	บริโภค
แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 ผู้ด้อยโอกาส	และนักเรียนยากจน	จ�านวน	90	 ราย	 
ณ	ที่ว่าการอ�าเภอชุมตาบง	

 
เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	
ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจ พร้อมมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภคแก่  
นางสาวกิรณา คิรินจิรฐา ผู้ป่วยไตวาย ณ	 บ้านเลขที่	 147/81	 
หมู่บ้านรุ่งอรุณ	3	ต�าบลหางดง	อ�าเภอหางดง

 
สพุรรณบรุ ีคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัสพุรรณบรุ	ี 
ลงพืน้ทีเ่ยีย่มให้ก�าลงัใจ พร้อมมอบเคร่ืองอปุโภค บรโิภค เพ่ือบรรเทา 
ความเดือดร้อนแก่ นางสาวประจวบ นาคดี ซึ่งมีความเป็นอยู่ 
ยากล�าบาก ณ	บ้านเลขที	่125	หมูท่ี	่3	ต�าบลบางใหญ่	อ�าเภอบางปลาม้า		

 
เลย คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวัดเลย	ลงพืน้ท่ี 
เย่ียมให้ก�าลงัใจ พร้อมมอบเงนิ และเคร่ืองอปุโภค บรโิภคแก่ 
เด็กหญิงปวิตรา สายทอง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห ์
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตบี	หวัใจสลบัด้าน	 
ณ	บ้านเลขที่	160	หมู่ที่	7	ต�าบลกกสะทอ	อ�าเภอด่านซ้าย

 
ชลบุรี นางสุธิดา ศรีโพธ์ิอ่อน	 นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอสัตหีบ	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ	ลงพื้นที่มอบ 
ถงุยงัชพี ยาเวชภณัฑ์์ ให้แก่ผู้พกิาร ผูย้ากไร้ ผูส้งูอาย ุและผูป่้วยโควิด-19 
จ�านวน 40 ราย	ในเขตพื้นที่ต�าบลพลูตาหลวง	

เหล่ำกำชำดจังหวัดและกิ่งกำชำดอ�ำเภอ
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	 ส�านกังานยวุกาชาด	และอาสาสมคัรกาชาด	สภากาชาดไทย	พร้อมด้วย 

อาสายุวกาชาด	ร่วมกจิกรรมหยดุสูญเสีย หยดุรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดี 

ทีค่ณุท�าได้ ครัง้ที ่6 “ก้าวเดนิอย่างปลอดภยับนทางม้าลาย ต�ารวจจราจรไทย 

ร่วมดูแล”	 เมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2565	 ณ	 ส�านักงานต�ารวจแห่ง

ชาติ	 พร้อมมอบสื่อให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพื่อน�าไปใช้ในการรณรงค ์

สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนและบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ต่าง	 ๆ	 เพื่อสร้าง 

ความปลอดภัยบนทางม้าลาย	 ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชนและชะลอ 

ก่อนถึงทางแยกทางข้าม	 โดยครั้งนี้ได้จัดขบวนรณรงค์สร้างจิตนึกผู้ขับขี่รถ

ให้หยุดรถตรงทางม้าลาย	 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ผู้ใช้รถใช้ถนน	พร้อมมอบ

หมวกนิรภัยให้กับไรเดอร์	 และผู้ขับขี่จักรยานยนต์	 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน 

ขับขี่ปลอดภัยร่วมลดอุบัติเหตุ

 นางสาวผกากรอง พลโรม	 ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดเลย	 

เป็นประธานเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด  

แก่ชมรมอาสายุวกาชาด ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 

จ�านวน	63	คน	ซึง่เป็นสมาชกิใหม่ของชมรมอาสายวุกาชาด	โดยม	ีนายอภิวฒัน์ 

พงษ์มาล ีและนายธวชัชยั อนนัต์ วทิยาจารย์	ฝ่ายวชิาการ	ส�านักงานยุวกาชาด	 

และอาสาสมัครกาชาด	 สภากาชาดไทย	 เป็นวิทยากร	 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่	 7	 -	 8	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2565	ณ	 อาคารพระครูประภาตธรรมคุณ	

โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา	อ�าเภอเอราวัณ	จังหวัดเลย

เดินหน้ำรณรงค์สร้ำงควำมปลอดภัย
ทำงม้ำลำย 

อบรมหลักสูตรพื้นฐำนยุวกำชำด 
โรงเรยีนผำอินทร์แปลงวทิยำ


