
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1572  ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2564

TRC.AD.TMR03-21-0003

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์  

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล 

รับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยโควิด-19



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 

 ตามที่ส�านักพระราชวังมีแถลงการณ์เกี่ยวกับ สมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไปประทบั ณ โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพือ่ทรงรบัการผ่าตดัรกัษาข้อพระบาท
ทั้งสองข้าง คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา ได้รายงานว่า การผ่าตัด
ข้อพระบาทเมื่อวันที่ 20 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย หลังการผ่าตัด ทรงฟื้นพระองค์ดี ผลการผ่าตัด 
เป็นทีน่่าพอใจ และได้กราบบงัคมทลูขอพระราชทานให้ประทบัพักฟ้ืนที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อติดตามผลการรักษา
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง
 สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนาม
ถวายพระพรสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตัน
ราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 
08.30-16.30 น. 

 คณุหญิงชฎา วัฒนศริธิรรม เหรญัญกิสภากาชาดไทย เป็นประธานในพธิปีล่อยขบวนคาราวานพสัด ุครภุณัฑ์ อปุกรณ์ทางการแพทย์ 

ร่วมกับคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมท้ังผู้บริหารสภากาชาดไทย  

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9  

เพ่ือมอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และส่งต่อเพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ

จากอุทกภัย 

 ส�าหรบัรายการพสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์การแพทย์ ประกอบด้วย เตยีงนอนผูป่้วย เตยีงตรวจผูป่้วย เตยีงตรวจภายใน เปลเขน็ผูป่้วย 

และพัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ  อีก 216 รายการ จ�านวนกว่า 1,000 ชิ้น นอกจากนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยังได้มอบหน้ากาก

อนามัย จ�านวน 12,000 ชิ้น แอลกอฮอล์เจล ขนาด 500 มิลลิลิตร จ�านวน 144 ขวด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชและ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อน�าไปแจกจ่ายและใช้ตามความเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

โควิด-19
. 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ปล่อยขบวนคาราวานอปุกรณ์ทางการแพทย์

ลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการ

ส�านกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ลงพืน้ทีจ่งัหวดันราธวิาส 

และปัตตานี ติดตามผลการด�าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุน 

การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร  

อันเนื่องจากพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ 

สภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนและเยาวชนใน 

ถิ่นทุรกันดารที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เพื่อให้มีความรู้เพิ่มเติมจาก 

การเรียนในสถานศึกษา ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีความรู้ในการ

ด�ารงชีพเบื้องต้น 

เดินหน้าเชิงรุกก�าหนดกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทย

 การติดตามผลในครั้งน้ีพบว่า การคัดเลือกครูอาสาที่มีภูมิล�าเนา 

ในพ้ืนที ่และว่างเว้นจากการสอนหนงัสอืตามปกต ิมาสอนเสรมิแก่นกัเรยีน

กลุ่มเป้าหมาย จะสามารถด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ต้อง

เดินทางไกลจากที่พัก สามารถนัดสถานที่และเวลาสอนเสริมได้สะดวก 

ส�าหรับการก�าหนดหลักสูตรและวิธีการสอนเสริมภาษาไทยให้สอดคล้อง 

สภาพปัญหาและข้อจ�ากัดในการใช้ภาษาไทยของนักเรียน ได้จัดนักเรียน 

เป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กนักเรียนจากครอบครัว 

กลุ่มชาติพันธ์ุ ที่ใช้ภาษาชนเผ่าติดต่อสื่อสารกันในครอบครัวเกือบตลอด 

24 ชั่วโมง อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าและเครื่องมือสื่อสาร  

ท�าให้ไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ�าวัน กลุ่มเด็กนักเรียน 

ท่ีมีวัฒนธรรมและการใช้ภาษาตามอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ท่ีแตกต่างจาก

นักเรียนท่ัวไป และกลุ่มเด็กนักเรียนไทยทั่วไปที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทย

ทั้งการอ่านและเขียน จากปัญหาครอบครัวท่ียากจนท�าให้ไม่ได้เรียน 

เตม็ตามหลกัสูตร หรอืมปัีญหาด้านการพฒันาการทางการเรียนรู้ การติดตาม

ผลการด�าเนินงานโครงการฯ ในคร้ังนีจ้ะสามารถช่วยให้เหล่ากาชาดจังหวดั

ต่าง ๆ ได้ปรับเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดการใช้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของนักเรียนได้ โดยเน้นการคัดเลือกครูอาสาจากกลุ่มบุคคล

ในพื้นที่กอ่น ส�าหรับสถานทีแ่ละเวลาในการสอนเสริม เหล่ากาชาดจังหวัด

จะมกีารประสานงานกบัผูบ้รหิารสถานศกึษาของนกัเรยีนเป้าหมาย รวมทัง้

ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาเขตต่าง ๆ  ตลอดจนภาคเีครอืข่าย เพือ่ปรกึษา

หารือในการจัดการเรียนการสอนเสริมภาษาไทยให้แก่เด็กและเยาวชน 

กลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมต่อไป



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย กิจการ 
ยวุกาชาดไทยก่อตัง้ขึน้โดยพระด�ารขิองสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบรพิตัรสุขุมพนัธุ์ 
กรมพระนครสวรรค์วรพนิิต เมือ่วนัที ่27 มกราคม 2465 ในชือ่ “กองอนุสภากาชาดสยาม” 
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น "กองอนุกาชาด" “กองยุวกาชาด” และ “ส�านักงานยุวกาชาด” 
ในปี 2540 มาจนปัจจุบัน   
 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย 
กล่าวว่า ส�านกังานยวุกาชาดมีภารกจิในการปลกูฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้  
ความเข้าใจ ในหลกัการและอดุมการณ์ของกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกบัสภากาชาดไทย
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันส�านักงานยุวกาชาดเน้นการอบรมอาสายุวกาชาดให้มีความรู้  
มทีกัษะ สามารถพึง่พาได้เรือ่งปฐมพยาบาลและการดแูลผูส้งูอาย ุอาสายวุกาชาดยงัเป็น
พลังส�าคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ในปีน้ีเป็นปีท่ี 99 และก�าลังจะก้าวสู่ปีท่ี 100 ในปี 2565 ส�านักงานยุวกาชาดยังคง 
มุง่มัน่สร้างพลงัเยาวชนจติอาสา โดยการขยายเครอืข่ายไปทัว่ทุกภูมภิาค โดยปีนีมี้โครงการ
ที่น่าสนใจ อาทิ โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน สืบสาน รักษา ต่อยอด 99 สู่ 100 ปี 
ยุวกาชาดไทย เป็นการปลูกป่าออนไลน์ร่วมกันทั่วประเทศ โครงการหนึ่งบาท  
ร้อยความด ีสานสิง่ดเีพือ่สังคม เป็นการออมเงนิเพ่ือจัดกจิกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ลงสูช่มุชน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการบรรพชาสามเณร อุปสมบทพระ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร  
ในเดือนกรกฎาคม 2564 และในปี 2565 มีการมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ทุกโครงการ 
ที่ผ่านเข้าเกณฑ์ เพื่อจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของกิจการยุวกาชาดไทย จึงขอเชิญชวน
ผู้สนใจติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือเว็บไซต์
ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

นางสุนันทา ศรอนุสิน

ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย

 นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญ
โภคภัณฑ์ จ�ากัด และคณะ มอบหน้ากากอนามัย Surgical mask จ�านวน 
100,000 ช้ิน เพื่อให้สภากาชาดไทยน�าไปมอบให้เหล่ากาชาดจังหวัด และ
ส่งต่อให้โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นท่ีเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด–19 
โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
สภากาชาดไทย พร้อมคณะรับมอบ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ บริเวณ
หน้าส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ช้ัน 8 อาคารเทิดพระเกียรติฯ 
สภากาชาดไทย

99 สู ่100 ปี ยวุกาชาดไทย

มอบหน้ากากอนามัยให้เหล่ากาชาดจงัหวดั เพือ่ส่งต่อโรงพยาบาลในพืน้ที่



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเลลานี ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ด้านอาชวีอนามยั และแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านโรคตดิเชือ้ ได้ให้ค�าตอบกับค�าถามทีห่ลายคนสงสยั
เกี่ยวกับโควิด-19

 ค�าถาม : กรณีไปในสถานที่เดียวกันกับที่ผู้ป่วยโควิด-19 จะติดเชื้อด้วยหรือไม่

 ค�าตอบ : ขึ้นอยู่กับสถานที่ไป สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 คือ 
สถานทีท่ีมี่คนหนาแน่น โดยเฉพาะสถานทีปิ่ด ห้องปิดทบึ มคีนแออดัจ�านวนมากและอยูใ่นนัน้เป็นเวลานาน 
หากมีการตะโกนเชียร์ โดยที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ก็จะเส่ียงที่สุด หรือการอยู่ร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อ  
ก็มีโอกาสมากที่จะแพร่เชื้อ 

 ค�าถาม : กรณีที่ผู้ติดเชื้อไปเดินซื้อของที่ตลาดและร้านต่าง ๆ คนอื่นจะมีโอกาสติดหรือไม่

 ค�าตอบ : ขึน้อยูก่บัว่าผูท้ีต่ดิเชือ้โควดิ-19 สวมหน้ากากอนามยัหรอืไม่ การประชาสมัพนัธ์ให้ทกุคน 
สวมหน้ากากอนามัย คือให้ถือว่าทุกคนมีโอกาสที่จะติดเชื้อโควิด-19 การสวมหน้ากากอนามัยจะปกป้อง
ทั้งตัวเองและผู้อื่น ท�าให้ความเสี่ยงลดลงอย่างมากที่จะมีการแพร่กระจายเชื้อ

ค�าถามยอดฮิตกับโควิด-19  

 ค�าถาม : กลุ่มความเสี่ยงสูงคืออะไร

 ค�าตอบ : กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง คือ กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคจากผู้ป่วย เช่น อยู่ในห้องที่มีอากาศปิดเป็นเวลานานร่วมกับผู้ป่วยโดยที่ 
ไม่ได้สวมหน้ากากอนามยั อย่างถ้าบคุลากรทางการแพทย์ดูแลผูป่้วยแล้วสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา ผูป่้วยกส็วมหน้ากากอนามยั คอืความเส่ียงต�า่ 
การอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ติดเชื้อ คือความเสี่ยงสูง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงสูงอาจต้องกักตัวและติดตามผลว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ ส่วนกลุ่มความเส่ียงต�่า 
อาจแค่ดูแลตนเอง แล้วสังเกตอาการ

 ค�าถาม : ใครที่ควรไปตรวจโควิด-19 (กรณีที่มีการส่งข่าวลือหรือข่าวที่ส่งต่อกันว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นคนรอบตัว)

 ค�าตอบ : ในแง่ของการสมัผสัผูป่้วยว่าใครควรมาตรวจ ในกลุม่ทีม่คีวามเสีย่งสงูจะตดิตามจากผูป่้วยว่าได้ตดิต่อใครบ้าง เพือ่มาตรวจหรอืกกัตัว 
ซึ่งเป็นผู้ที่สัมผัสโรคโดยตรง ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือจ�าไม่ได้ว่าสวมหรือไม่ โดยเฉพาะถ้ามีอาการทางเดินหายใจในช่วง 14 วัน หลังจากที่พบกับ
ผู้ป่วย ก็ควรมาตรวจ แต่กลุ่มที่ไม่ต้องมาตรวจ คือผู้ที่ไม่ได้สัมผัสผู้ติดเชื้อโดยตรง เป็นผู้ที่สัมผัสกับผู้สัมผัส ไม่ต้องมาตรวจ หากมาก็อาจกลายเป็นว่า
จะมาสัมผัสโรคในสถานที่ตรวจมากกว่าก็เป็นได้
 สิ่งส�าคัญที่สุด คือ การไม่ไปในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงการแพร่เชื้อ สถานที่ปิด มีคนจ�านวนมาก และไม่สวมหน้ากากอนามัย หากไปซื้อของที่ตลาด
หรือห้างสรรพสินค้าควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หยิบจับอะไรก็ควรล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เชื้อโควิด-19 เป็นเชื้อที่ตายง่าย แอลกอฮอล์
ฆ่าได้ นอกจากนี้การรักษาระยะห่างโดยเฉพาะเวลารับประทานอาหารในที่สาธารณะ ควรให้ห่างประมาณ 1 เมตร สภากาชาดไทยมีมาตรการ 
การป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ที่เหมาะสม รวมถึงการดูแลบุคลากร การท�าความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการ
ทุกท่านค่ะ 

แนวทางการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ กบั IA Letter  (ต่อจากฉบับทีแ่ล้ว)

 IA Letter ของส�านักงานตรวจสอบ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)  
ซึ่งฉบับที่แล้วเป็นเรื่องของความหมายของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

HOW 
   สรุปแนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • วิเคราะห์ และเล็งเห็นโอกาสหรือสถานการณ์ที่จะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 • รายงานกรณีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ที่เกิดขึ้นทันทีที่ทราบ ตามแบบฟอร์มให้ผู้บังคับบัญชา

 • ถอนตัวออกจากการพิจารณาตัดสินใจโครงการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 การปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส และโดยไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน จะท�าให้บุคลากรของสภากาชาดไทยสามารถพิจารณาตัดสินใจการงานต่าง ๆ 

อย่างเป็นธรรม และเกิดประสทิธผิลอย่างเตม็ทีใ่ห้แก่องค์กร เพือ่ให้การบรหิารจัดการของสภากาชาดไทยเป็นไปโดยมุง่เน้นผลประโยชน์ของสภากาชาดไทย 

และประชาชนผูร้บับรกิารเป็นหลัก อยูเ่หนือผลประโยชน์ส่วนบุคคล สร้างความเชือ่มัน่ให้แก่สงัคมและผูเ้กีย่วข้องทัง้ปวงว่าสภากาชาดไทยมกีารด�าเนินงาน 

อย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 ดังน้ัน บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทย ไม่ควรกระท�าการใดที่อาจพิจารณาได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือท�าให้ตนเอง 

อยู่ในสถานะที่จะไม่เป็นอิสระในการใช้วิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่สภากาชาดไทย



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

รณรงค์เชญิชวนบริจาคโลหติของเหล่ากาชาดจงัหวัด

 ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิตเป็นกรณีพิเศษ โดย  
1. เชญิชวนบรจิาคโลหิตและท�าความเข้าใจเรือ่งความปลอดภยัในการบรจิาคโลหติ ตามทีศ่นูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย ก�าหนด เช่น การจดั
สถานท่ีรบับรจิาคควรมมีาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมอืก่อนเข้าสถานทีร่บับรจิาค มหีน้ากากอนามยัไว้บรกิารและตรวจคดักรอง 
ผู้บริจาคโลหิต 2. ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารในพื้นที่ รวมทั้งกลุ่มประชาชนในพื้นที่ ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียน 
นักศึกษา กลุ่มแรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ปลอดจากโรคและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่วมบริจาคโลหิต



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

เหล ่ากาชาดจังหวัด

นครศรีธรรมราช นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครศรธีรรมราช พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัด 
เยี่ยมให้ก�าลังใจและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่พักอาศัย 
ได้รับความเสียหาย จ�านวน 4 หลังคาเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

สรุาษฎร์ธาน ีนางอรุสา จนิโต  นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้ก�าลังใจ 
ผู้ป่วยติดเตียง และมอบเตียงส�าหรับผู้ป่วยให้ นางสาวปรียา ใจสมุทร์  
ณ บ้านเลขที่ 71/20 หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งหลวง อ�าเภอเวียงสระ

ตราด  นางสรินยา ประกอบผล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบเครือ่งอุปโภค  
บริโภค เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนแก่ผูท่ี้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองโสน อ�าเภอ
เมืองตราด  

แนวทางการช่วยเหลอืผูป้ระสบสาธารณภยั ตามพันธกจิของเหล่ากาชาดจงัหวดั 

 เพื่อให้การบริหารความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ส�านักงานบริหารกิจการ

เหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณของส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด และโครงการความช่วยเหลือ

ประชาชนที่หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสภากาชาดไทยได้ส่งมาสนับสนุนการด�าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ดังนี้ 

 1. การให้ความช่วยเหลอืประชาชนในสภาวะเร่งด่วน เหล่ากาชาดจงัหวดัสามารถใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีทีไ่ด้ตัง้ไว้แล้ว น�ามาใช้ด�าเนนิการ 

จัดซื้อถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบสาธารณภัยได้ ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่สามารถประกอบอาหารได้เองเนื่องจากสภาพภัยที่เกิดขึ้น สามารถน�าไปใช้

ด�าเนินการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่เพื่อปรุงอาหารสุกหรือจัดซื้ออาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ประสบภัยได้ 

 2. เหล่ากาชาดจังหวัดที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดธารน�้าใจ จากส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ผ่านสถานีกาชาดในพื้นที่ 

สามารถด�าเนินการแจ้งขอรับการสนับสนุนผ่านระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย 

 3. พื้นที่ใดได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ให้เหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มี

หน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้เกิดการใช้งบประมาณหรือให้ความช่วยเหลือซ�้าซ้อนในพื้นที่เดียวกัน หากเหล่ากาชาดจังหวัดมีงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีไม่เพียงพอ สามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมไปยังสภากาชาดไทย  

เป็นกรณี ๆ ไป
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Call Center
สภากาชาดไทย

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยกระจายความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาค  
ผ่านส�านกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ 
เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอทั่วประเทศ ด้วยการร่วมมือกับหลายภาคส่วน
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) ในการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลน อาทิ มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 
พร้อมน�้าดื่ม และเข้าเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่กลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตนเอง  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 นายธนวัฒน์ มณีสกุล ผู้แทนจากบริษัทเดอะ โมบิลิตี้ ไทยแลนด์ มอบทางลาด
รถเข็นส�าเร็จรูปพับเก็บได้ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการที่สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช  
รองผู้อ�านวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารและเทคนิค รับมอบ  
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

สภากาชาดไทยเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั่วประเทศ 

สถานเสาวภา รับมอบทางลาดรถเข็นส�าเร็จรูปพับเก็บได้

 � ก้าวทันทุกสถานการณ์โควิด-19 กับศูนย์ข่าว CHULA 
COVID-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ยืนหยัด 
เคียงข้างประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน และ
รวดเร็ว ท้ังประกาศจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สถิติผู้ป่วย 
ประจ�าวัน แนวทางการรับมือและป้องกันโรค ความรู้เกี่ยวกับ 
โรคโควิด-19 ในหลากหลายมิติ โดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
อีกทั้งมีข้อมูลช่องทางการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือบุคลากร 
ทางการแพทย์และผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ช่องทาง https://chula-
longkornhospital.go.th/kcmh/chula-covid-19

 � เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  
ระลอกใหม่ คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  
ได้ปรับเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น. 
(รับตรวจ HIV วันละ 100 ราย ปิดรับบัตรคิว เวลา 14.00 น.) 
คลินิกนอกเวลา เปิดให้บริการวันพุธ, ศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น.  
และวันเสาร์ เวลา 08.30-11.30 น. การตรวจโรคติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์รับเฉพาะที่นัดหมายล่วงหน้า งดการให้บริการ 
ฉีดวัคซีนรายใหม่ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง 
ปากทวารหนัก สอบถามโทร. 0 2251 6711-5 ต่อ 102

 � ส�านักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมเป็น 
ส่วนหนึ่งในการมอบรอยย้ิมให้เด็ก ๆ ท่ีเกิดมาพร้อมกับภาวะ 
ปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอ่ืน ที่ขาดโอกาสในการ 
เข้าถึงการรักษา ให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิต 
ได้อย่างมั่นใจต่อไป ร่วมบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  
https://bit.ly/Donate-TRC หรือบริจาคด้วยตนเองที่ส�านักงาน 
จัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอ�านวยนรธรรม ชั้น 2  
ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
โทร. 0 2256 4440-3 

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เปิดรับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
หลักสูตร 1 ปี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มีนาคม 2564 
ผ่านช่องทางออนไลน์ https://stin.ac.th ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
จะได้รับทุนจากสภากาชาดไทย จบแล้วมีงานรองรับ สอบถาม 
โทร. 0 2256 4092-9

 � เชญิชวนเรยีนออนไลน์ หลกัสูตรโควิด-19 และระบาดวทิยา 
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภูว่รวรรณ และรองศาสตราจารย์ 
ยืน ภู่วรวรรณ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บทเรียนจัดท�าโดยส�านัก
บรกิารคอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ด้วยการสนบัสนนุ 
จากกองทนุพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ เพือ่ให้นกัเรยีนและ
ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง ที่เน้นด้าน
วิชาการเกี่ยวกับไวรัส โรคโควิด-19 และระบาดวิทยาเบื้องต้น  
ได้ที่ https://learningcovid.ku.ac.th

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการจ่ายเงนิ 
สมาชิกที่เสียชีวิตประจ�าเดือนธันวาคม 2563 จ�านวน 9 ราย  
เป็นเงิน 1,551,520 บาท รวมยอดเงินท่ีสมาคมฯ ได้ช่วยเหลือ
สมาชิกแล้วจ�านวนทั้งสิ้น 183,373,472 บาท

สารพันข่าว


