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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1546 ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  

เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระราชทาน

ของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ จ�านวน 150 ราย

 จากนั้น เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้  

นายธนรัช หงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย วิชั่น 1994 จ�ากัด พร้อมคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้ 

เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติงานหน่วยเคลื่อนที่ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

 ต่อมา เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมเล็ก ชั้น 9 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท  

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อสมทบทุนผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รวมทั้งเพื่อจัดซื้อ

เครื่องมือแพทย์ส�าหรับใช้รักษาผู้ป่วย และสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 

สภากาชาดไทย



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

99 ป ีสู่ปีที่ 100 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 10  
เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัว พระราชทานเกียรติบัตรการแต่งต้ังเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 10 ราย  
พระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญแก่อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 7 ราย และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้ง 
แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ 10 ราย 

 จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 335 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย สรุปรายงานการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2562 ส�านักงาน 
จัดหารายได้ เสนอรายงานการจัดงานกาชาด ประจ�าปี 2562

 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 

สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาครบ 99 ปี  

สู่ปีที่ 100 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยช่วงเช้าม ี
พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 100 รูป เพ่ือความ 
เป็นสิรมิงคล ภายในงานมกีจิกรรมการให้บริการทางการแพทย์ 
ทั้งบริการทางทันตกรรม ตรวจหู ตรวจตา บริการตรวจ 
วัดสายตาประกอบแว่น กิจกรรม OPEN HOUSE  
พาเยี่ยมชมคลังสัมภาระผู้ประสบภัย และการจัดแสดง 
นทิรรศการความส�าเรจ็ด้านต่าง ๆ  และสือ่ความรูข้องส�านกังาน
บรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทกัษ์ การฝึกการรับมอืภยัพบิตัิ
เสมือนจริงสามมิติ การสาธิตการปฐมพยาบาล การใช้เครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือ AED การแสดงดนตรี และ
เกมลุ้นรับของที่ระลึกส�าหรับผู้มาร่วมงานและบุคลากร
 ในปี 2563 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ มีภารกิจในการผลักดันโครงการ ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 

หรือแอปพลิเคชัน พ้นภัย ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน ท�าให้การ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
และตรงตามความต้องการ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ 

MDRT Thailand จัดกจิกรรม ว่ิงพ้นภยั Run For PhonPhai  
รายได้เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งก�าหนดจัดขึ้น 
ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลต�าบลบางปู 
อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกบั

ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2563” เพื่อน้อมส�านึกใน 

พระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดช 

มหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ในพื้นที่
อ�าเภอเชียงคาน อ�าเภอเมือง และอ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยได้มอบ 
เครือ่งกนัหนาวแก่ผูป้ระสบภยัหนาว 3,500 ชดุ เครือ่งกนัหนาวส�าหรบัเดก็ 1,508 ชดุ  
มอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องท�าน�้าเย็น ตู้ยา พร้อมยา 
และเวชภัณฑ์ส�าหรับห้องพยาบาลของโรงเรียน ณ โรงเรียนเชียงคาน อ�าเภอ
เชยีงคาน โรงเรียนน�า้สวยพทิยาสรรพ์ อ�าเภอเมอืง และโรงเรยีนอนบุาลชมุชน
ภูกระดึง อ�าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2562
 นอกจากนี้ ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป  
โรคทางทนัตกรรม พร้อมให้ความรูด้้านสขุศกึษาโดยไม่คดิมลูค่า และเยีย่มบ้าน 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพด้วย

 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย บริษัท เซฟคลินิก จ�ากัด และโครงการ USAID LINKAGES ประจ�าประเทศไทย 

องค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการด้านเอชไอวี  

แก่กลุ่มประชากรหลัก (ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย) ในคลินิกเอกชน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นการพัฒนา 
รูปแบบการให้บริการและขยายบรกิารเอชไอวไีปยงักลุม่ประชากรทีเ่ข้าถงึยาก และการได้แลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บภาคเอกชนในการสร้างวธิกีารท�างานใหม่ ๆ  
ซ่ึงจะมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการยุติเอดส์ได้ภายในปี 2573 และคาดว่ารูปแบบความส�าเร็จนี้จะถูกถอดบทเรียนและ 
ขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียต่อไป
 นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา เรื่อง สุขภาพทางเพศและการตรวจเอชไอวี โดยมีผู้มีชื่อเสียง และศิลปินดารา มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็น
เกี่ยวกับการตรวจเอชไอวี และการสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพทางเพศในกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย

ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการจัดบริการด้านเอชไอวี

หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2563 ณ จังหวัดเลย 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เชิญชวนร่วมกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” ในวันอาทิตย์ที่  

29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาลต�าบลบางปู จังหวัด

สมุทรปราการ และ Virtual Run (วิ่งเสมือนจริง) ตั้งแต่ 

วันที่ 22 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ประเภท Mini Marathon 

13.4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท Fun Run 5.6 กิโลเมตร 

และ VIP 13.4 และ 5.6 กิโลเมตร ค่าสมัคร 2,000 บาท  

เปิดรับสมัครแล้ววันน้ี รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส�านักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  

น�าไปใช้ประโยชน์ด้านการบรรเทาภยัพบิตั ิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

ในโอกาสต่าง ๆ  ต่อไป นอกจากนี้ รางวัลอันดับที่ 1 ยังได้รับ

ประกันอุบัติเหตุระยะ 1 ปี โดยมีทุนประกัน 1,000,000 บาท 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.gotorace.com/th/events/

category/running-th

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่ นางแก้วใจ ศรีปรีดาพร เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

ซึง่มารดาเสยีชวิีตและเป็นสมาชกิวสิามัญของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย นายกติติพงษ์ เหมอืนสมยั ทายาทของ นายก�าพล เขยีวสะอาด 

ผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสถานเสาวภา และ นางชลธิชา พรมมิโย เจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีผู้แทนคณะกรรมการสมาคม 

ฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย เป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ 

 จากวันก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย จนถึงปัจจุบัน สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกท่านได้ท�าบุญช่วยเหลือ 

เพื่อนสมาชิกฯ ไปแล้ว จ�านวน 1,046 ราย ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 3 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4197, 08 3263 6056 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://hrtrcs.redcross.or.th

 #รู้จักมั่นใจได้ท�าบุญ #ชีวิตมีค่าทายาทได้พึ่งช่วยเหลือทั่วถึงสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

วิ่งพ้นภัย 100 ปี ส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการประชาสมัพนัธ์ รณรงค์

บริจาคโลหิต โดยดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ “หนูแดง  

ส่งบญุ” ราคา 30 บาท รายได้สนับสนุนการด�าเนนิงาน 
ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
 ดาวน์โหลดได้ทีแ่อปพลเิคชนัไลน์ https://store.
line.me/stickershop/product/9311662

 นายแพทย์พนิจิ กลุละวณชิย์ ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชมุภาคเีครอืข่ายยวุกาชาดจงัหวัดนครราชสมีา โครงการ 

“ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธี มีผู้บริหาร ครูจากสถานศึกษา 
และหน่วยงานที่รับผิดชอบงานพัฒนาเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม จ�านวน 103 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 192 คน เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมเอ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
 มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทิศทางการพัฒนากิจการยุวกาชาดเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 4.0 รวมท้ัง 
ภาพรวมของโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและส่งเสริมศักยภาพเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา

 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศ (IFRC) เปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่ เพื่อให้มีความทันสมัย
และมี dynamic มากขึ้น โดยจะใช้ในทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง
ใช้ในการผลิตสื่อและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย

IFRC เปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่

สติกเกอร์ไลน์ 

“หนูแดง ส่งบุญ”  



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ชวนผู้สูงวัย ใส่ใจโรคกระดูกพรุน

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย  

ในพระอปุถัมภ์ของสมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอเจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครินทร์ และบริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จ�ากดั จดัเสวนา  

“สูงวัยใส่ใจ ไม่ล้ม ไม่พรุน” และกิจกรรมประเมินความเส่ียงต่อการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การป้องกันการหกล้ม และโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  

ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 ป้องกนัโรคกระดกูพรนุได้ด้วยการเสรมิสร้างกระดกูให้แขง็แรงตัง้แต่วยัเดก็ รบัประทานอาหารทีม่แีคลเซยีม ออกก�าลงักายแบบลงน�า้หนกั  

หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และการดื่มสุรา ผู้ที่ตรวจพบว่าเป็นโรคกระดูกพรุนควรพบแพทย์เพื่อท�าการรักษาต่อไป สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่  

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4000



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอสะเดา ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”  
มีผู้บริจาคโลหิต 158 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 63,200 ซี.ซี.

 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

อดุรธาน ีคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัอดุรธาน ีเยีย่ม
ให้ก�าลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาว
ณัฐฌา ทรัพย์ยอดแก้ว เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ไม่สามารถแบกรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายได้ ณ บ้านเลขที ่253 หมูท่ี ่11 ต�าบลกดุสระ อ�าเภอเมอืงอุดรธานี   

อบุลราชธาน ีนางยพุาภร วิฑรูย์  นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดอบุลราชธานี 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้ก�าลังใจ
และมอบเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียั จ�านวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 
12 หมู่ที่ 7 ต�าบลปะอาว อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี 

            

ปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบ
ชุดธารน�้าใจและเงินช่วยเหลือ นายดือระแม มูหะมัด ผู้ป่วยติดเตียง  
ณ บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 5 ต�าบลพ่อมิ่ง อ�าเภอปะนาเระ   

นครราชสีมา นางทนิภัทร์ ศิลปสวุรรณ นายกกิง่กาชาดอ�าเภอปากช่อง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบถุงยังชีพและ
เงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ต�าบลวังกะทะ
 
 

นครศรีธรรมราช คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จ�านวน 6 ราย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563  

“เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผู้อพยพชาวกัมพูชากลับมาเยี่ยมศูนย์ราชการุณย์ฯ

ค่ายเยาวชนราชการุณย์ ครั้งที่ 19 “พลังเยาวชน หัวใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก”

  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นาย Houv Louh และครอบครัว ผู้อพยพชาวกัมพูชาที่หนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทย เมื่อปี 2522 
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชา จ�านวนนับแสน  
นบัล้านคน ทีเ่ข้ามาพึง่พระบรมโพธสิมภาร เพ่ือน้อมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง ณ บริเวณศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
 ซึง่ขณะนัน้ นาย Houv Louh มอีายเุพยีง 11 ปี และเป็นเดก็ก�าพร้าทีไ่ด้รับการช่วยเหลอืให้ได้มาพักหลบอาศยัก่อนทีจ่ะอพยพไปประเทศที ่3

  ส�านักงานกลาง สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครเด็กและเยาวชน 
อายุ 9 – 13 ปี จ�านวน 140 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนราชการุณย์ 
คร้ังที ่19 “พลงัเยาวชน หวัใจอาสา รักษ์ป่า รักษ์โลก” เพือ่ส่งเสรมิและพฒันา
บุคลิกภาพของเด็กและเยาวชนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่น 
ในตัวเอง และรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย 
เขาล้าน จงัหวดัตราด ระหว่างวันที ่22 – 26 มนีาคม 2563 มคีา่ธรรมเนยีม 
3,500 บาท สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
โทร. 0 2256 4020 – 21 และ 0 2256 4010

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

แจ้งการจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิต

  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย ขอแจ้งการจ่ายเงนิ 

สมาชิกที่เสียชีวิต ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2562 จ�านวน 6 ราย  
เป็นเงิน 1,034,260 บาท รวมยอดเงินทีส่มาคมฯ ได้ช่วยเหลือสมาชกิแล้ว 
เป็นเงินทั้งสิ้น 163,326,016 บาท


