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บ้านปูฯ เติมพลังใจ ส่งความห่วงใยสู่ 3 จังหวดัชายแดนใต้ มอบอุปกรณท์างการแพทย ์
ให้ 19 โรงพยาบาล พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่เด็กก าพร้าและครัวเรือนทีข่าดแคลน 

 

ในช่วงเวลาที่ยากล าบากภายใต้สถานการณ์โควิด-19 คนไทยทั่วประเทศต่างได้รับความเดือดร้อน  
รวมถึงในพืน้ห่างไกลอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งหนึ่งที่ท าใหบุ้คลากรทางการแพทยต์อ้งกังวล 
ไม่นอ้ยคือการขาดแคลนอุปกรณป์้องกัน ซึ่งเปรียบเหมือนชุดเกราะส าหรบัต่อสูก้ับโรคโควิด-19 ที่ช่วย 
ให้หมอและพยาบาลสามารถท าหน้าที่ ไ ด้อย่ า ง เ ต็ มความสามารถและมีความปลอดภัย  
บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) จึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยด้วยการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประกอบดว้ยชุด PPE และหนา้กากอนามัยรวม 5,700 ชิน้ กระจายไปยัง 19 โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต ้คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา พรอ้มมอบถุงยังชีพ 500 ถุงซึ่งประกอบดว้ย 
ขา้วสารอาหารแหง้และสิ่งของจ าเป็นใหก้ับมูลนิธิอะมีรุลมอุม์ินีน เพื่อน าไปแจกจ่ายแก่ครวัเรือนที่ไดร้บั
ความเดือดรอ้นและเด็กก าพรา้ที่ลงทะเบียนไวก้ับทางมูลนิธิฯ รวมมูลค่าการสนับสนุนในครัง้นีท้ั้งหมด 
กว่า 4 ลา้นบาท 
 

บ้านปูฯ อยู่เคียงข้างคุณ 
คุณสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บา้นปูฯ  
มีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ที่จะร่วมดูแลสงัคมไทยและคนไทยอย่างดีที่สุด ถึงแมธุ้รกิจส่วนใหญ่ของเรา 
จะอยู่ในต่างประเทศ แต่บ้านปูฯ เป็นบริษัทของคนไทย และในช่วงวิกฤติ โควิด-19 ที่ทุกภาคส่วน 
ลว้นแลว้แต่ไดร้บัผลกระทบ เราในฐานะองคก์รที่ยงัพอมีก าลงัก็ไม่อาจนิ่งนอนใจ นั่นจึงเป็นที่มาของการ 
ตัง้กองทนุ ‘มิตรผล-บา้นป ูรวมใจช่วยไทยสูภ้ยั COVID-19’ มลูค่า 500 ลา้นบาท โดยเป็นสว่นของบา้นปฯู 
250 ลา้นบาท เพื่อมอบเงินช่วยเหลือใหก้ับองค์กรดา้นการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อใชใ้นการจัดหา
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณท์างการแพทย ์รวมทัง้การปรบัเปลี่ยนพืน้ที่ภายในโรงพยาบาลใหม้ีศักยภาพ
สงูสดุดา้นการรกัษาและปอ้งกนัความปลอดภยัทัง้ผูติ้ดเชือ้และบุคลากรในโรงพยาบาล โดยเราเริ่มตน้จาก
การสร้างหอผู้ป่วยวิกฤติระบบการหายใจบ้านปู พร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
ธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ และกระจายความช่วยเหลือไปยงัโรงพยาบาลในจงัหวัดต่างๆ รวมถึงไดส้าน
ต่อมายัง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเราต้องการส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงในทุกพืน้ที่  
ใหเ้ขา้ถึงคนที่เดือดรอ้นอย่างแทจ้รงิ” 
 

สู้โควิด-19 ด้วยพลังใจของบุคลากรทางการแพทย ์



 

นายแพทยท์ศพล ปุสวิโร นายแพทยช์ านาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส  
หนึ่งในโรงพยาบาลที่บา้นปูฯ ไดน้ าชุด PPE และหน้ากากอนามัยไปมอบให้กล่าวว่า “ทั้งชุด PPE และ
หน้ากาก N95 เป็นสิ่งที่ เราจ าเป็นต้องใช้เป็นจ านวนมาก ทั้งการใช้เพื่อลงพื ้นที่ ในชุมชนและใช ้
ที่โรงพยาบาลเอง อย่างนอ้ยๆ วันหนึ่งก็ตอ้งใชม้ากกว่า 20 ชุด ซึ่งท าใหเ้รากังวลว่าในระยะยาวอุปกรณ์
เหล่านีก้็อาจจะไม่เพียงพอ แต่ด้วยน า้ใจของคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือพวกเรา ท าให้ปัญหาเรื่อง 
การขาดแคลนอุปกรณ์แพทย์หมดไป และท าให้การท างานของหมอและพยาบาลมีความปลอดภัย  
และมีความพรอ้มมากขึน้ และหนึ่งในนัน้คือความช่วยเหลือจากบา้นปฯู” 
 

คุณชื่นสุมณ เลขะกุล พยาบาลงานป้องกันและควบคุมเชือ้ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
กล่าวเสริมว่า “พอมีโควิด-19 อุปกรณป์้องกันต่างๆ ก็เริ่มขาดแคลน ตอ้งจ ากัดการใชบ้า้ง หรือประยุกต์
เอาถงุพลาสติกมาใชบ้า้ง แต่ดว้ยความช่วยเหลือจากบา้นปฯู ท าใหเ้รามีอปุกรณใ์ชอ้ย่างเพียงพอ ซึ่งท าให้
เราหายกังวลและรูส้ึกปลอดภัย โรงพยาบาลหนองจิกเป็นเพียงโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก การไดร้บั
บรจิาคอปุกรณท์างการแพทยจ์ากบา้นปฯู ถือเป็นก าลงัใจส าคญัที่ท าใหพ้วกเราทกุคนมีแรงต่อสูก้นัต่อไป” 
 

“ถ้าไม่มีหน้ากาก เราไดเ้หน็รอยยิม้ของพวกเขาแน่นอน” 
คุณมนูญ แสนไม้ กรรมการมูลนิธิอะมีรุลมุอม์ินีนเพ่ือเด็กก าพร้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ใหค้วามเห็นว่า “พอมโีควิด-19 เขา้มา ประชาชนหลายคนในพืน้ที่ไม่สามารถออกไปท างานตามปกติ เช่น 
กรีดยาง หรือออกไปค้าขายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพืน้ที่สีแดง ที่ทั้งการเข้าและออกจากพื ้นที่ 
ยิ่งท าไดย้ากขึน้ การใหค้วามช่วยเหลือของมลูนิธิฯ จึงมุ่งเนน้ไปที่การน าขา้วสารอาหารแหง้ไปมอบใหก้บั  
ผูท้ี่ไดร้บัความเดือดรอ้น โดยเราไดป้ระสานกับผูใ้หญ่บา้นในพืน้ที่ต่างๆ เพื่อนับจ านวนครวัเรือนแล้ว 
ลงพื ้นที่ ไปส่งมอบถุงยังชีพ  แต่ด้วยก าลังของมูลนิ ธิฯ ล าพังจึงไม่สามารถท าได้อย่างเพียงพอ  
ตอ้งขอขอบคณุทุกๆ หน่วยงานรวมถึงทางบา้นปฯู ที่มองเห็นความส าคญัของการใหค้วามช่วยเหลือเด็กๆ 
และผู้ยากไร้ ผมรู้จากแววตาของพวกเขาว่า เด็กๆ และชาวบ้านที่มารับถุงยังชีพมีก าลังใจมากขึน้  
ผมคิดว่าถา้เขาไม่สวมหนา้กากกันอยู่ เราไดเ้ห็นรอยยิม้ของพวกเขาแน่นอน” 
  
บ้านปูฯ มุ่งหวังว่าความช่วยเหลือในครั้งนี ้จะช่วยเพิ่มความพร้อมในการท างานให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนไทยในพื ้นที่ห่างไกล และจะเป็นการช่วยให้
ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพน้วิกฤตินีไ้ปไดโ้ดยเรว็  
 

************************ 
 



 

เก่ียวกบับา้นปฯู 
บริษัท บา้นปู จ ากัด (มหาชน) เป็นผูน้  าธุรกิจดา้นพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ด าเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลกั 
ไดแ้ก่ ธุรกิจแหล่งพลังงาน ธุรกิจผลิตพลงังาน และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน 
ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร ์ญ่ีปุ่ น สหรฐัอเมรกิา และเวียดนาม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติมส าหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ  ฝ่ายสื่อสารองคก์ร บริษัท บ้านปู จ ากัด (มหาชน) 
ดวงกมล สาลีรตัน ์  02-694-6852     duangkamol_s@banpu.co.th 

กฤติยาณี ศรีหิรญั  02-694-6670  kittiyanee_s@banpu.co.th 
 

โอกิลวี่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)  
เอกภพ พนัธุรตัน ์  โทร. 089-676-6234 eakkapop.panthurat@ogilvy.com 
จิตรทิวสั ราชคม  โทร. 062-614-5692 jitthiwat.ratchakhom@ogilvy.com 
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รูปภาพประกอบ 

ทีมแพทยแ์ละพยาบาลโรงพยาบาลสไุหงปาดีและโรงพยาบาลตากใบ จงัหวดันราธิวาส รบัมอบอปุกรณท์างการแพทยจ์ากบา้นปฯู  
 

ทีมแพทยแ์ละพยาบาลโรงพยาบาลปะนาเระและโรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราชสายบรุี จงัหวดัปัตตานี  
รบัมอบอปุกรณท์างการแพทยจ์ากบา้นปฯู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ถงุยงัชีพบา้นปฯู ท่ีเขา้ไปถงึประชาชน ณ หมู่บา้นทุง่นเรนทรต์ก ต าบลดอนยาง อ าเภอหนองจิก จงัหวดัปัตตาน ี
 

บรรยากาศการมอบถงุยงัชีพบา้นปฯู ณ หมู่บา้นบือราแง และหมู่บา้นมะรือโบออก ต าบลบกูิต อ าเภอเจาะไอรอ้ง จงัหวดันราธิวาส 
 



 

 

ก าลงัใจและถงุยงัชีพจากบา้นปฯู สู่ต  าบลจะบงัตกิอ และต าบลปยูดุ อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตาน ี
 

 
 

นายแพทยท์ศพล ปสุวิโร นายแพทยช์ านาญการพิเศษ โรงพยาบาลระแงะ จงัหวดันราธิวาส 
 



 

 

 
นางชื่นสมุณ เลขะกลุ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ งานป้องกนัและควบคมุการติดเชือ้ โรงพยาบาลหนองจิก จงัหวดัปัตตานี 

 

 
คณุมนญู แสนไม ้กรรมการมลูนิธิอะมีรุลมอุม์ินีนเพื่อเด็กก าพรา้ 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 



 

 
คณุสมฤดี ชยัมงคล ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร บรษิัท บา้นป ูจ ากดั (มหาชน) ขณะลงพืน้ท่ีแจกถงุยงัชีพใหแ้ก่ประชาชน 

 
 
 
 


