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ภาคใต�ประเทศไทย

เวียดนาม

กัมพูชา
โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต
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ชิ้น ชิ้น ลิตร คู� เครื่อง

หน�ากากอนามัย

ชิ้น

หน�ากาก
ป�องกันใบหน�า 

ขวด

นํ้ายาทํา
ความสะอาดมือ 

อ�าง

อ�างล�างมือ

เครื่อง

เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไม�สัมผัส 

หน�ากากผ�า
ที่ใช�ซํ้าได�

แอลกอฮอล�
ทําความสะอาด 

ถุงมือผ�าตัด เครื่องเป�ามือ
ไฟฟ�า 

25
แห�งแห�ง  

50
แห�ง

ศูนย�ฟ��นฟู
สมรรถภาพทางกาย 

แผนกกายภาพบําบัด
ของโรงพยาบาลส�งต�อ

ประจําจังหวัด 

 จัดฝ�กอบรมออนไลน�
สําหรับเจ�าหน�าที่คลินิก 

14,682
ราย

11,460
ราย

106
ราย

ผู�ป�วยรวม ผู�ป�วยที่รักษาหายแล�วรวม ผู�เสียชีวิตรวม

*ตัวเลขข�อมูลผู�ป�วย COVID-19 ณ วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
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การรับมือกับ COVID-19 ของคณะกรรมการกาชาดระหว�างประเทศ
สํานักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ
(ประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม)

• สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน 5 แห่ง ให้ ได้รับการฝึกอบรมและ
เตรียมความพร้อมเพือ่ด�าเนนิกจิกรรมป้องกันและคัดกรอง COVID-19 ใน

ชุมชนตามแนวชายแดนและช่วยให้สามารถด�าเนินการบริการด้าน

สาธารณสุขที่ส�าคัญอย่างต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัย

• มอบสิ่งของชุดสุขอนามัยแก่ศูนย์กักกันของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 2 
แห่ง ที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมทั้งหน่วยปฏิบัติ
การเฉพาะกิจทางทหารของไทยในพื้นที่จังหวัดตาก เชียงใหม่ และ

แม่ฮ่องสอน

• สนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลตามแนวชายแดน 9 แห่ง 

ครอบคลุม 3 จังหวัดชายแดน โดยมีประชาชนประมาณ 90,000 คน ด้วย

วัสดุป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

• สนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 และหน่วยเฉพาะกิจกรม
ทหารราบท่ี 17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากาก

ป้องกนัใบหน้า หน้ากาก ถงุมอืยาง ชุดคลุมแบบใช้แล้วทิง้ น�า้ยาล้างมอื และ

อืน่ ๆ  โดยมีการแจกจ่ายสิง่ของเหล่านี้ไปยังจดุตรวจต่าง ๆ  ตามแนวชายแดน

• อุปกรณ์ป้องกัน สบู่ น�้ายาฆ่าเชื้อ และอื่น ๆ ที่มอบให้กับองค์กรชุมชนของ

กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่รัฐในเมียนมาร์

• มอบสบู่ น�้ายาล้างมือ น�้ายาฆ่าเชื้อ และเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ให้

แก่ส�านักงานเทศบาลของต�าบลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน�าไปมอบ

ให้แก่ชุมชนผู้ย้ายถิ่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาล

• ติดต้ังจุดล้างมือและมอบหน้ากาก ถุงมือยาง ชุดคลุมแบบใช้แล้วทิ้ง และ

น�้ายาล้างมือให้แก่แม่ตาวคลินิก อ.แม่สอด เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยจาก 
เมียนมาร์

• สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และค่ารักษาตัวใน 

โรงพยาบาลให้แกช่าวเมียนมาร์ 42 คน ที่ขาดแคลนปัจจัยทางการเงิน

• มอบชุดคลุม 1,800 ชุด ให้เจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลและทีมปฐมพยาบาล

โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย ได้แก่
• ข้อเสนอแนะทางเทคนิค แนวทาง อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE)  

ชุดสุขอนามัยและสุขาภิบาลมอบให้แก่

• ชุดสุขอนามัยและสุขาภิบาล เช่น ชุดสเปรย์เคมี (รวมถึงชุดป้องกัน) สาร

คลอรีน เจลล้างมอื สบู่ เคร่ืองเป่ามือไฟฟ้า และแอลกอฮอล์ส�าหรับท�าความ

สะอาด

• สนับสนุนศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายไอซีอาร์ซี (PRC) 2 แห่ง และ

กระทรวงกิจการสังคม 5 แห่ง (เจ้าหน้าที่ 180 คน และผู้ใช้บริการ 4,000 

คน) โดยมอบ

• มอบชุดสุขอนามัยและสุขาภิบาล เช่น ชุดสเปรย์เคมี (รวมถึงชุดป้องกัน) 

สารคลอรีน เจลล้างมือ สบู่ เคร่ืองเป่ามือไฟฟ้า และแอลกอฮอล์ส�าหรับ

ท�าความสะอาดให้แก่คลินิกสมาคมกายภาพบ�าบัดแห่งประเทศกัมพูชา
• มอบอาหาร อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ชุดข้อมูลการป้องกัน 

COVID-19 และชุดสุขอนามัยให้แก่ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง 50 ราย
• มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ด�าเนินการโดยคนพิการ 20 แห่ง 

เพื่อป้องกันการล่มสลายทางการเงินเนื่องจากการสูญเสียรายได้ระหว่าง

การล็อกดาวน์

• ในภาคใต้ของประเทศไทย ได้มีการจัดส่งอุปกรณ์ป้องกันและชุดสุขอนามัย

ให้แก่ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี ซึ่งรวมถึงโปสเตอร์เกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือสานสัมพันธ์ครอบครัว (RFL) แผ่นเช็ดท�าความสะอาด

แอลกอฮอล์ น�า้ยาฆ่าเช้ือแอลกอฮอล์ น�า้ยาล้างมือ หน้ากากป้องกนัใบหน้า  

และหน้ากากแบบใช้แล้วทิ้ง

ให้การสนับสนุนแก่โรงพยาบาลออร์โธปิดกิส์และการฟ้ืนฟสูมรรถภาพในนคร
โฮจิมินห์
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การควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานคุมขัง

 

กัมพูชา
• สนับสนุนเรือนจํา 28 แห�ง โดยมีผู�ถูกคุมขัง 38,000 คน
 และเจ�าหน�าที่เรือนจํา 4,000 คน ได�รับประโยชน�จาก
 

235 

ชิ้น

10,194 
ลิตร

792 
คู�

14 
คู�

11,050 
กก.

62,050  
คู�

นํ้ายาล�างมือ แว�นตา สารคลอรีนถุงมือ

12 
หน�วย

120  

หน�วย

17 
เครื่อง

นํ้ายาฆ�าเชื้อที่มี
ส�วนผสมของแอลกอฮอล� 

โซเดียมคลอไรด� เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไม�สัมผัส

75 
กล�อง

7,890 
ชุด

103  
ชุด ชิ้น

81,550 

800 
ชิ้น

หน�ากากป�องกัน
ใบหน�า

แว�นตาป�องกันถุงมือหน�ากากอนามัย

1,295 
ชิ้น

ชุดคลุม ชุดทําความสะอาด หน�ากาก หน�ากาก N95

1,422  
กก.

14,457 
ก�อน

64 
เครื่อง

5,104 
ชุด** จุด

ชุดสุขอนามัย จุดล�างมือ

400 
แผ�น

ผงซักฟอก สบู�เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไม�สัมผัส

โปสเตอร�ข�อมูล

ICRC
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*	 ชุดทำ�คว�มสะอ�ด	ได้แก่	ชุดกันเปื้อน	แว่นต�ป้องกัน	ถุงมือชนิดหน�	รองเท้�บูท	กระป๋อง	ถังบรรจุ	ถังน้ำ�	และ

ถังพ่น	

**	 ชุดสุขอน�มัยสำ�หรับผู้หญิง	 เด็ก	 และเย�วชนท่ีประกอบด้วยสบู่	ผงซักฟอก	 แปรงสีฟัน	 ย�สีฟัน	 แปรงซักผ้�	

ผ้�เช็ดตัว	ผ้�ถุงและผ้�อน�มัยสำ�หรับชุดสุขอน�มัยผู้หญิงและสิ่งของจำ�เป็นสำ�หรับเด็กอ่อน

การเสริมสร้างศักยภาพ ได้แก่
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เรือนจ�าและเจ้าหน้าท่ีจากศูนย์อ�านวยการเรือนจ�า ใน

ด้านการใช้สารคลอรีนและชุดสุขอนามัยอื่น ๆ ซึ่งมีผู้ถูกคุมขัง 10,000 คน 
ในเรือนจ�า 4 แห่ง ได้รับประโยชน์

• ฝึกอบรมหน่วยตอบสนองฉบัพลนัของศนูย์อ�านวยการเรือนจ�า ในด้านการ

ป้องกันและควบคุม การคัดแยกผู้ป่วย การจัดการผู้ป่วย และการจัดการ

ร่างผู้เสียชีวิต

• ระดมทุนและให้การสนับสนนุทางการเงนิแก่ศนูย์ควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสขุ เพือ่ด�าเนนิการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเรือนจ�า 39 คน 

ในการป้องกันและจัดการผู้ป่วย COVID-19

• ระดมทุนและให้การสนับสนุนทางการเงินศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ กระทรวง
สาธารณสุขและศูนย์อ�านวยการเรือนจ�า เพื่อด�าเนินการฝึกอบรมทบทวน

แก่เจ้าหน้าที่ทั่วไป เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่หน่วยตอบสนองฉับ

พลันของศูนย์อ�านวยการเรือนจ�า 41 คน ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้

หวัดใหญ่และ COVID-19

• ช่วยเหลือคณะท�างานระหว่างกระทรวงด้านเทคนิคในเร่ืองเก่ียวกับ
สาธารณสุขในเรือนจ�า เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มาตรฐานการป้องกันและควบคุม COVID-19 ให้แก่ศูนย์อ�านวยการ 

เรือนจ�า

การรายงานระบบข้อมูลด้านสาธารณสุขและโภชนาการในเรือนจ�า

• มอบแนวทางการควบคุม COVID19- ในสถานคุมขังให้แก่กรมราชทัณฑ์

• มอบชุดอุปกรณ์ RFL 50 ชุด ประกอบด้วยโปสเตอร์ข้อมูล แผ่นเช็ด

แอลกอฮอล์ ถุงมือยาง และน�้ายาล้างมือให้แก่เรือนจ�า 9 แห่ง เพื่อช่วยให้ผู้

ถูกคุมขังใช้โทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัย

ศูนย์กักกันของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง 6 แห่ง

• บริจาคสิ่งของเพื่อสุขอนามัย ดังนี้

กิจกรรม/กำรสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง

• แจกจ่�ยส่ิงของบรรเท�ทุกข์ให้แก่ศูนย์กักกันในพ้ืนท่ีภ�คใต้ประเทศไทย	(ปัตต�นี	นร�ธิว�ส	ยะล�	และสงขล�)	รวมมูลค่� 79,082 ฟรังก์สวิส โดยมีผู้ได้รับประโยชน์	
1,950 คน	ซ่ึงส่ิงของท่ีแจกจ่�ย	ได้แก่	ชุดเคร่ืองนอน 1,950 ชุด	(ท่ีนอน	หมอน	ปลอกหมอน	และผ้�ห่ม)	วัสดุด้�นสุขอน�มัยพ้ืนฐ�น	(แปรงสีฟัน	ย�สีฟัน	สบู่	แชมพู	 
ย�กันยุง	ฯลฯ)	อ�ห�รของขบเค้ียว	พัดลมไฟฟ้ำ 50  เคร่ือง และกำน้�ำร้อน 37 เคร่ือง

• มอบคว�มช่วยเหลือด้�นอ�ห�รให้แก่คนพิกำร 500 คน	ในพ้ืนท่ี	5	จังหวัดในเวียดน�ม	(ก๋วงหง�ย	ด�นัง	บินห์ดินห์	บินห์ฟวก	และเก่ินเทอ)	

• ผลิตง�นก�รส่ือส�รข้อมูล	วิดีโอแอนิเมช่ัน	และดำ�เนินโครงก�รรณรงค์ร่วมกับพันธมิตรกลุ่มองค์กรก�ช�ดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ	เพ่ือรับมือกับคว�ม
ต้องก�รด้�นสุขภ�พจิตและจิตสังคม	(MHPSS)	ของประช�ชนและแก้ไขปัญห�ก�รตีตร�ท�งสังคม

• รณรงค์ผ่�นส่ือในประเทศกัมพูช�โดยมุ่งเน้นประเด็น	COVID-19	ในสถ�นคุมขังและเรียกร้องให้มีก�รสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญห�น้ี

• บริจ�คหน้ำกำก 50,000 ช้ิน	ให้แก่สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ประเทศไทย	เพ่ือสนับสนุนเจ้�หน้�ท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในก�รปฏิบัติก�รรับมือกับ	COVID-19

• วิเคร�ะห์ม�ตรก�รจำ�กัดก�รเดินท�งและนโยบ�ยกฎหม�ยต่�ง	ๆ	ในประเทศไทย	กัมพูช�	ล�ว	และเวียดน�ม

แนวทำงปฏิบัติงำน
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• แจกจ่�ยส่ิงของบรรเท�ทุกข์ให้แก่ศูนย์กักกันในพ้ืนท่ีภ�คใต้ประเทศไทย	(ปัตต�นี	นร�ธิว�ส	ยะล�	และสงขล�)	รวมมูลค่� 79,082 ฟรังก์สวิส โดยมีผู้ได้รับประโยชน์	
1,950 คน	ซ่ึงส่ิงของท่ีแจกจ่�ย	ได้แก่	ชุดเคร่ืองนอน 1,950 ชุด	(ท่ีนอน	หมอน	ปลอกหมอน	และผ้�ห่ม)	วัสดุด้�นสุขอน�มัยพ้ืนฐ�น	(แปรงสีฟัน	ย�สีฟัน	สบู่	แชมพู	 
ย�กันยุง	ฯลฯ)	อ�ห�รของขบเค้ียว	พัดลมไฟฟ้ำ 50  เคร่ือง และกำน้�ำร้อน 37 เคร่ือง

• มอบคว�มช่วยเหลือด้�นอ�ห�รให้แก่คนพิกำร 500 คน	ในพ้ืนท่ี	5	จังหวัดในเวียดน�ม	(ก๋วงหง�ย	ด�นัง	บินห์ดินห์	บินห์ฟวก	และเก่ินเทอ)	

• ผลิตง�นก�รส่ือส�รข้อมูล	วิดีโอแอนิเมช่ัน	และดำ�เนินโครงก�รรณรงค์ร่วมกับพันธมิตรกลุ่มองค์กรก�ช�ดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่�งประเทศ	เพ่ือรับมือกับคว�ม
ต้องก�รด้�นสุขภ�พจิตและจิตสังคม	(MHPSS)	ของประช�ชนและแก้ไขปัญห�ก�รตีตร�ท�งสังคม

• รณรงค์ผ่�นส่ือในประเทศกัมพูช�โดยมุ่งเน้นประเด็น	COVID-19	ในสถ�นคุมขังและเรียกร้องให้มีก�รสนับสนุนเพ่ือแก้ไขปัญห�น้ี

• บริจ�คหน้ำกำก 50,000 ช้ิน	ให้แก่สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ	ประเทศไทย	เพ่ือสนับสนุนเจ้�หน้�ท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงในก�รปฏิบัติก�รรับมือกับ	COVID-19

• วิเคร�ะห์ม�ตรก�รจำ�กัดก�รเดินท�งและนโยบ�ยกฎหม�ยต่�ง	ๆ	ในประเทศไทย	กัมพูช�	ล�ว	และเวียดน�ม

แนวทำงปฏิบัติงำน
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ไทย
เรือนจํา

SongkhlaSatun

Narathiwat

Bangkok

Chiang Mai

 Mae Hong Son

Tak

Chiang Rai

การควบคุมการติดเชื้อ
ในสถานคุมขัง

 

กัมพูชา
• สนับสนุนเรือนจํา 28 แห�ง โดยมีผู�ถูกคุมขัง 38,000 คน
 และเจ�าหน�าที่เรือนจํา 4,000 คน ได�รับประโยชน�จาก
 

235 

ชิ้น

10,194 
ลิตร

792 
คู�

14 
คู�

11,050 
กก.

62,050  
คู�

นํ้ายาล�างมือ แว�นตา สารคลอรีนถุงมือ

12 
หน�วย

120  

หน�วย

17 
เครื่อง

นํ้ายาฆ�าเชื้อที่มี
ส�วนผสมของแอลกอฮอล� 

โซเดียมคลอไรด� เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไม�สัมผัส

75 
กล�อง

7,890 
ชุด

103  
ชุด ชิ้น

81,550 

800 
ชิ้น

หน�ากากป�องกัน
ใบหน�า

แว�นตาป�องกันถุงมือหน�ากากอนามัย

1,295 
ชิ้น

ชุดคลุม ชุดทําความสะอาด หน�ากาก หน�ากาก N95

1,422  
กก.

14,457 
ก�อน

64 
เครื่อง

5,104 
ชุด** จุด

ชุดสุขอนามัย จุดล�างมือ

400 
แผ�น

ผงซักฟอก สบู�เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไม�สัมผัส

โปสเตอร�ข�อมูล

ICRC

10 

นิติวิทยาศาสตร�เพื่อมนุษยธรรม

ไทย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร�

เวียดนาม

500 
ถุง

100 
ชิ้น

1,000 
คู�

70 
ชุด

1,000 
คู�

200 
แผ�น

100 
ชิ้น

ถุงบรรจุร�างผู�เสียชีวิต หน�ากากถุงมือ หน�ากาก N95

70 
ชิ้น

ชุดคลุมแบบใช�แล�วทิ้ง ถุงคลุมรองเท�า โปสเตอร�ข�อมูลหน�ากากป�องกัน
ใบหน�า

ICRC

ความร�วมมือกับสภากาชาดหรือสภาเสี้ยววงเดือนแดงในแต�ละประเทศ

สภากาชาดไทย

*ชุดสุขอนามัย ได�แก� ผงซักฟอก แปรงสีฟ�น ยาสีฟ�น สบู� และยาสระผม

สภากาชาดลาว

สภากาชาดกัมพูชา

สภากาชาดเวียดนาม

 

341  
ครัวเรือน  

1,000 
ขวด  

20,500
ขวด

1,500 
ชุด*

ค�าอาหาร 5 วัน
ให�แก�ประชาชน

 สเปรย�แอลกอฮอล� นํ้ายาล�างมือ ชุดสุขอนามัย

• บริจาคอุปกรณ์ป้องกันและถุงส�าหรับบรรจุร่างผู้เสียชีวิต ได้แก่

• ท�างานร่วมกับสภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดง

ระหว่างประเทศ (IFRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) 

ในการส่งเสริมการรับรู้และมาตรการป้องกนัท่ีเกีย่วข้องกบั COVID-19 ในชุมชน

ผู้ย้ายถิ่นในประเทศไทย ดังนี้

- โปสเตอร์ข้อมูล 25,000 แผ่น (ภาษาพม่าและเขมรอย่างละ 10,000 แผ่น 
และภาษาเวียดนาม 5,000 แผ่น) และแผ่นพับข้อมูล 150,000 แผ่น (ภาษา

พม่า 80,000 แผ่น ภาษาเขมร 50,000 แผ่น และภาษาเวียดนาม 20,000 
แผ่น)

- จัดท�าเสียงพากย์และค�าบรรยายก�ากับวิดีโอเกี่ยวกับการตีตราทางสังคมที่

ไอซีอาร์ซีจัดท�าขึ้นจ�านวน 6 ภาษา ได้แก่ ไทย เขมร พม่า เวียดนาม ลาว และ

บาฮาซามลายู

• ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่เหล่ากาชาดจังหวัดในภาคใต้จ�านวน 12,785  
ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 420,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

ให้การสนับสนุนด้านสิ่งของ ได้แก่
• จัดพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับข้อมูลอย่างละ 20,000 แผ่น
• จัดพิมพ์แผ่นพับข้อมูลเกี่ยวกับ “การโยกย้ายถิ่นฐานและการช่วยเหลือสาน

สัมพันธ์ครอบครัว” 80,000 แผ่น เพื่อมอบให้ศูนย์กักกันและจุดผ่านแดน

• จัดพิมพ์ใบปลิวข้อมูลส่งเสริมสุขอนามัย 40,000 แผ่น
• บริจาคชุดสขุอนามัยและโปสเตอร์ข้อมูลให้แก่เหล่ากาชาด 25 จงัหวดั ได้แก่ สบู่ 

5,000 ก้อน และน�้ายาล้างมือ 614 หน่วย

การเสริมสร้างศักยภาพ ได้แก่
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการ 25 คน
• สนับสนุนอาสาสมัคร 1,300 คน ในการด�าเนินการอบรมเพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัย

• สนับสนุนกจิกรรมเผยแพร่ข้อมูลความรู้เกีย่วกบัสขุอนามยัและการป้องกนัโรค

ให้แก่กิ่งกาชาด 13 กิ่ง โดยด�าเนินการผ่านเครือข่ายอาสากาชาด

มอบการสนับสนุนทางการเงินเพื่อด�าเนินการจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้

ให้แก่สมาชิกนสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 86,662 คน จากหมู่บ้าน 478 แห่ง 
ในพื้นที่ 13 จังหวัด

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินสดฉุกเฉินช่วยเหลือประชากรที่มีความ

เปราะบาง ดังนี้

• กรุงฮานอย - ผู้ได้รับประโยชน์ 225 คน ได้รับเงินจ�านวน 41 ฟรังก์สวิสต่อคน

• นครโฮจิมินห์ - ผู้ได้รับประโยชน์ 200 คน ได้รับเงินจ�านวน 41 ฟรังก์สวิสต่อคน

การสร้างความตระหนักและการรับรู้:
มอบวิดีโอที่จัดท�าโดยไอซีอาร์ซี เรื่อง “COVID-19 และการตีตราทางสังคม” ภาค

ภาษาเวียดนามให้แก่สภากาชาดเวียดนาม

• โปสเตอร์ข้อมูลภาษาพม่าท่ีจัดท�าโดยสภากาชาดไทย 110 แผ่น และโบรชัวร์

ข้อมูลภาษาพม่า 200 แผ่น เกีย่วกบัการป้องกนั COVID-19 โดยมอบให้แก่ศนูย์

กักกันของส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก (อ.แม่สอด) คลินิกแม่ตาว 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 4 แห่ง (บ้านเปิ่งเคล่ิง อ.อุ้มผาง และ 

อ.พบพระ จ.ตาก และ อ.แม่สามแลบ และ อ.สล่าเชียงตอง จ.แม่ฮ่องสอน)

• ให้การสนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่ หน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น และเงินจ�านวน 

15,019 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 500,000 บาท เพื่อผลิตหน้ากากผ้า

บริจาคอุปกรณ์ป้องกันให้แก่สภากาชาดลาว ได้แก่ หน้ากากอนามัย 300 ชิ้น 
หน้ากาก N95 1,750 ชิ้น

• มอบแนวทางมาตรการป้องกันให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงสาธารณสุข 

และส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง

• มอบแนวทางมาตรการท่ีเกีย่วข้องกบั COVID-19 เพือ่ใช้ในการจดัการร่าง

ผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมให้แก่หน่วยงานของรัฐ ได้แก่

- สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

- ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

- ภาควิชานิติเวชศาสตร์หรือภาควิชานิติวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

รังสิต มหาวิทยาลัยสงขลา และมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกเหนือจากประเทศไทยแล้ว เรายังมอบแนวทางมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับ 

COVID-19 ให้แก่สถาบันนิติเวชศาสตร์แห่งชาติ ประเทศเวียดนาม สถาบัน

นิติเวชศาสตร์แห่งชาติ ประเทศมาเลเซีย และกระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว



กิจกรรมที่เกี่ยวข�อง

มุ�งเน�นปฏิบัติการ

• การรับมือแบบสหวชิาชพีของเรามเีป้าหมายเพือ่ตอบสนองความจ�าเป็นด้านมนษุยธรรมอนัเร่งด่วนและผลกระทบเชิงโครงสร้างในระยะยาวของวกิฤต COVID-19 

โดยมุ่งเน้นงานด้านการคุ้มครอง ได้แก่ สถานคุมขัง สุขภาพ และน�้าสะอาด

• ที่ศูนย์กักกันทางภาคใต้ของประเทศไทย (ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสงขลา) เรามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์มูลค่า 79,082 ฟรังก์สวิส หรือราว 2,650,000 บาท 
ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์ 1,950 คน โดยสิ่งของบรรเทาทุกข์ดังกล่าวประกอบด้วยชุดเครื่องนอน 1,950 ชุด (ที่นอน หมอน ปลอกหมอน และผ้าห่ม) ชุดสุขอนามัย

พื้นฐาน (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ยากันยุง ฯลฯ) ขนมขบเคี้ยว พัดลมไฟฟ้า 50 เครื่อง และกาต้มน�้า 37 เครื่อง

• ภายใต้กรอบของการเยีย่มเยือนแบบสหวชิาชีพของไอซีอาร์ซีร่วมกบัเจ้าหน้าทีศ่นูย์อ�านวยการเรือนจ�าจากหน่วยตอบสนองฉบัพลนัด้านสาธารณสขุ ส�านกังาน

ก่อสร้างและบ�ารุงรักษา และฝ่ายปฏิบัติการและบริหารงาน จ�านวน 3 ครั้ง เราได้มอบชุดสุขอนามัยให้แก่เยาวชน สตรี และเด็กติดผู้ต้องขัง 2,500 คน ในสถาน

คุมขงั 3 แห่ง จากผูถ้กูคุมขงัท้ังหมด 6,000 คน ซ่ึงสถานคุมขงัท้ัง 3 แห่งนีม้ผีูถ้กูคุมขังทีเ่ปราะบางมากกว่าคร่ึงหนึง่ของบรรดานกัโทษท้ังหมดในประเทศกมัพชูา

• เผยแพร่และมอบโปสเตอร์ “วิธีใช้โทรศัพท์อย่างปลอดภัย” 1,000 แผ่น (เนื้อหาบริบท COVID-19 เท่านั้น) โดยไอซีอาร์ซีออกแบบร่วมกับศูนย์อ�านวยการเรือน

จ�าให้แก่สถานคุมขังทั่วประเทศกัมพูชา ซึ่งมผีู้ถูกคุมขัง 40,000 คนและเจ้าหน้าที่เรือนจ�า 4,000 คน เป็นผู้ได้รับประโยชน์

• จดัพมิพ์จดหมายกาชาด หรือ “แบบฟอร์มแจ้งข่าวครอบครัว” ไว้ล่วงหน้ามากถงึ 10,000 ฉบบั ซึง่จดัท�าร่วมกบัสภากาชาดกมัพชูาและด�าเนนิการจดัพมิพ์เพือ่

ใช้สลับกันกับจดหมายกาชาดในอนาคต โดยด�าเนินการภายใต้กรอบของความช่วยเหลือด้านการสานสัมพันธ์ครอบครัวในเรือนจ�าระหว่างไอซีอาร์ซีกับสภา

กาชาดกมัพชูาในอนาคต ทัง้น้ี การจดัพมิพ์นีม้คีวามส�าคัญอย่างย่ิงเน่ืองจากมกีารประกาศห้ามใช้บรกิารโทรศพัท์ในเรือนจ�าอีกคร้ังในช่วงกลางเดอืนสงิหาคม 

2020

• เราให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้พิการ 500 คนในประเทศเวียดนาม 5 จังหวัด ได้แก่ กว๋างหงาย ดานัง บินห์ดินห์ บินห์ฟวก และเกิ่นเทอ

• เพื่อตอบสนองต่อความจ�าเป็นในเรื่องของการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและจิตวิทยา (MHPSS) ให้แก่ประชากรและเพื่อจัดการปัญหาของการตีตราทางสังคม 
เราจึงจัดท�าผลิตภัณฑ์สื่อสารและวิดีโอแอนิเมชั่นขึ้นมาให้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ร่วมกับพันธมิตรสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

• เปิดตัวการใช้สื่อรณรงค์ที่มุ่งเน้นสถานการณ์ COVID-19 ในสถานคุมขังและเรียกร้องให้มีการสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในประเทศกัมพูชา

• บริจาคหน้ากากอนามัย 50,000 ชิ้น ให้แก่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติประเทศไทยเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการรับมือ COVID-19

• วิเคราะห์มาตรการการควบคุมจ�ากัดและนโยบายทางกฎหมายในประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

• บริจาคอาหารและชุดสุขอนามัยให้แก่สมาชิกทีมกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลจังหวัดพระตะบองและก�าปงสปือ 44 คน

• จดัท�าข้อมลูการน�าเสนอเกีย่วกบัมาตรการด้านสขุอนามัย การคัดกรองผู้ป่วย และการฆ่าเชือ้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีแผนกกายภาพบ�าบดัของโรงพยาบาลส่งต่อ 5 แห่ง 
ได้แก่ โรงพยาบาลเสียมเรียบ สวายเรียง โตร๊ะลัก บันเตียเมียนเจย และกงพิสัย


