
TRC.AD.TMR03-19-0003

ปีที่ 35 ฉบับที่ 1548 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2563

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด 
ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ปี 2563

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ 

ไปในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  

ณ สนามศภุชลาศยั โอกาสนี ้ประทานโล่รางวลัพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

แก่ยุวกาชาดดีเด่น และอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจ�าปี 2563 

 สภากาชาดไทย ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และกรมพลศึกษา จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดขึ้น 

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อระลึกถึงบุคคลส�าคัญที่ก่อตั้งกิจการยุวกาชาด และให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าและ 

ความส�าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด เปิดโอกาสให้เจา้หน้าที่ ผู้บังคับบัญชา สมาชิกยุวกาชาด และบคุลากรทางด้านยวุกาชาดทัง้ส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาค ได้ท�ากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

งานวันเด็กแห่งชาติที่สภากาชาดไทย 2563

 สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2563 ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย และสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
ถนนอังรีดูนังต์ และที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
 โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย 
ภายใต้แนวคิด “Green Children’s Day : ลด ละ แยก ขยะ” เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส�านึกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สร้างวินัยในการท้ิงขยะ  
และคัดแยกขยะให้ถูกประเภท พร้อมทั้งเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนน�าภาชนะส่วนตัวเพื่อมารับอาหารและเครื่องดื่มภายในงาน ฟรี 
 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน สอดแทรกความรู้เรื่องหลักการกาชาด ภารกิจหลักของสภากาชาดไทย 
ปลกูฝังการมจีติอาสาเพือ่ให้เดก็และเยาวชนรูจ้กัการท�าประโยชน์เพือ่สงัคม ดงัค�าขวญัวนัเดก็ปี 2563 “เดก็ไทยยคุใหม่ รูร้กัสามคัค ีรู้หน้าท่ีพลเมอืงไทย” 
อาทิ กิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับพิพิธภัณฑ์” กิจกรรม “KID สนุก KID เรียนรู้กับสวนงู” กิจกรรม “ปฐมพยาบาลหนูท�าได้” การให้บริการ 
ทางทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคล่ือนที่ โดยมี อาสายุวกาชาดและนักศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมเป็นจิตอาสา
ภายในงานด้วย

 ทีศ่นูย์ราชการณุย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  
จังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน 
เปิดงานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ�าปี 2563 โดยร่วมกบั
หน่วยเฉพาะกจินาวกิโยธนิตราด ชดุควบคมุทหารพราน 
นาวิกโยธนิที ่3 ฯ กองร้อยต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 
117 พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกัน 
จัดงานวันเด็กขึ้น เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับ 
ความรู้จากกิจกรรมต่าง ๆ ที่น�ามาจัดแสดง โดย
เน้นการจัดงานให้เป็นไปอย่างประหยัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการปล่อยพันธุ์ปูม้า 
จ�านวน 2,888,888 ตัว ลงสู่ทะเล การแสดง
อาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการป้องกันประเทศ  
การแสดงกระโดดร่ม การประกวดวาดภาพ 
กิจกรรมตอบค�าถามชิงรางวัล และที่ศูนย ์
ราชการุณย์สภากาชาดไทย มีเด็กและผู้ปกครอง
ร่วมงานกว่า 35,000 คน



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน สัตวแพทย์ประจ�า 

กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ร่วมเสวนาวิชาการ Disease X : ปฐมบทไวรัสโคโรน่า 

สายพันธุ์ใหม่ 2019 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ห้องประชุม 1209 โซน A ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และสถานการณ์โรคในปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการป้องกันดูแลตนเองและ
ครอบครัวอย่างถูกต้อง เพื่อน�าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ในอนาคต 
 โรคทางเดินหายใจจากเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ ปี 2019 เกดิจากไวรัสในกลุ่มโคโรน่า สามารถท�าให้เกดิการตดิเชือ้ทางระบบทางเดนิหายใจ
ในคนและสัตว์บางชนิด โดยในคนจะมีการระบาดเป็นช่วง ๆ  ของปี มักจะระบาดในหน้าหนาว ผู้ที่มีอาการรุนแรงมักเป็นผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจ�าตัว 
อาการคล้ายกับโรคหวัด ติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งทางเดินหายใจ การไอ จาม การป้องกันการติดเชื้อท�าได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลที่มีความเสี่ยง 
ล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยในกรณีที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยง ควรป้องกันตนเองหากไปในสถานที่ที่ก�าลังมีการระบาดของโรค

 ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย 
ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จัดโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�าปี  

2563 ครั้งท่ี 14 เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยสุขภาพดี  
ทัง้ทีม่โีรคประจ�าตวั และไม่มโีรคประจ�าตวั หนัมาใส่ใจ 
เรื่องสุขภาพ และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  
โดยเมื่อวันที่ 8 และ 15 มกราคม 2563 ได้มีการ 
ตรวจร่างกายผู้สูงอายุที่เข้าร่วมการประกวด  
ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
ทัง้ผูส้งูอายทุีม่โีรคประจ�าตัว และไม่มโีรคประจ�าตวั 
โดยตรวจร่างกายทัว่ไป ตรวจการมองเหน็ การได้ยนิ 

และตรวจสุขภาพจิต ซึ่งผู้ชนะการประกวด

จะได้รบัโล่พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย  
โดยจะประกาศผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตรวจสุขภาพผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�าปี 2563



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดสัมมนาแนวทางบูรณาการระบบฐานข้อมูล พัฒนาระบบส่งต่อ และการจัดการอาสาสมัคร 
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 2 การฝึกอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวเปิด
การสัมมนา ณ โรงแรมฟูรามา สีลม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบูรณาการและส่งต่อระบบการจัดการอาสาสมัคร 
ของสภากาชาดไทย โดยผ่านเครื่องมือ คือ ระบบ VTRIS ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน
ของสภากาชาดไทย ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ในครั้งนี้มีผู้แทนจาก 8 หน่วยงานของสภากาชาดไทย ร่วมพูดคุยถึงรายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครของสภากาชาดไทย  

ในด้านปฐมพยาบาลและด้านผู้สูงอายุ

 ขอแสดงความยินดีกับอาสายุวกาชาดดีเด่น รางวัลโล่พระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2563 ดังนี้
 ประเภทบุคคล จ�านวน 9 รางวัล 
 1. รางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น 
  1.1 นางสาวนศิารตัน์ แซ่หว่อง โรงเรยีนบ้านบึง “อตุสาหกรรมนุเคราะห์” 
จังหวัดชลบุรี สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.2 นางสาวปวริศา เหนอืโท มหาวทิยาลยัมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม สังกัดอุดมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
หรือเทียบเท่า 
  1.3 นางสาวมาลินี ต�่าเกษม สังกัดส�านักงานยุวกาชาด 
สภากาชาดไทย 
 2. รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น 
  2.1 นางกนกวรรณ ชนะถาวร โรงเรียนสตรีนนทบุรี  
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.2 นางสาวจิรัฐิติกร อภัยกาวี ครู กศน.ต�าบล สังกัด กศน. 
อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
 3. รางวัลวิทยากรยุวกาชาดดีเด่น ได้แก่ นายเอกรินทร์ ก�าแก้ว 
ครู กศน.ต�าบล สังกัด กศน. อ�าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
 4. รางวัลผูบ้รหิารสถานศกึษาดเีด่น ได้แก่ นายวรวุฒ ิจรยิภคัรตกิร 
ผู้อ�านวยการ กศน. อ�าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
 5. รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายสุรพล วงศ์หวัน  
ผู้อ�านวยการส�านักงาน กศน. จังหวัดพะเยา
 6. รางวัลผู้กระท�าคุณประโยชน์ หรือผู้มีอุปการคุณต่อกิจการ 
ยุวกาชาดดีเด่น ได้แก่ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

อาสายุวกาชาดดีเด่น 

สัมมนาแนวทางบูรณาการระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครสภากาชาดไทย 

 ประเภทหน่วยงาน จ�านวน 6 รางวัล
 1. รางวัลหน่วยงานสังกัด กศน. อ�าเภอ/เขต ดีเด่น ขนาดกลาง 
ได้แก่ กศน. อ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดใหญ่ ได้แก่ กศน.  
อ�าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
 2. รางวัลหน่วยงานสังกัด กศน. จังหวัดดีเด่น ขนาดเล็ก ได้แก่ 
ส�านักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
 3. รางวัลหน่วยงานสังกัดกรมราชทัณฑ์ดีเด่น ได้แก่ 
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
 4. รางวัลหน่วยงานสังกัดโรงเรียนดีเด่น ขนาดใหญ่ ได้แก่  
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี
 5. รางวลัหน่วยงานทีท่�าคณุประโยชน์ หรอืหน่วยงานทีม่อีปุการคณุ
ต่อกิจการยุวกาชาดดีเด่น ได้แก่ บริษัท นิวสเปคทีฟ นิวเอจซ์ จ�ากัด



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าว 

การจัดโครงการ “Plus 1 เพิ่มจ�านวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (Plus One 

Blood Donation, More Blood More Lives) ซึง่เป็นโครงการหลกัประจ�าปี 2563  

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของโลหิตด้วยการ 

เพิ่มจ�านวนครั้งการบริจาคโลหิต โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประสบศรี  

อึง้ถาวร ประธานคณะกรรมการจดัหาและส่งเสรมิผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย และ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชยัเวช นชุประยรู ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย 

และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

พร้อมด้วยศิลปิน ดารา ร่วมรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิตในโครงการ เมื่อวันที่  

24 มกราคม 2563 ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

 แม้ว่าแต่ละปีจะมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน 

ความต้องการโลหติกเ็พิม่มากขึน้ ปีละ 8 - 10% ปรมิาณโลหติส�ารองยงัไม่สม�า่เสมอ 

มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา การรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตใหม่ และ 

คงไว้ซึ่งผู้บริจาคเก่าให้บริจาคซ�้า ปีละ 2 - 4 ครั้ง จึงจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริม 

 นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจ�าปี 2562 จัดโดยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส�าหรับมอบให้แพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ที่ท�าให้ 

เกิดประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม

สยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

รับรางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจ�าปี 2562 

Plus 1 เพิ่มจ�านวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

ให้มกีารบรจิาคโลหติอย่างต่อเน่ือง โดยผูบ้รจิาคสามารถบรจิาคได้ถงึ 

ปีละ 4 ครั้ง และไม่เป็นอันตราย ซึ่งจากสถิติการบริจาคโลหิต  

พบกลุ่มผู้บริจาคโลหิต ปีละ 1 ครั้งมีจ�านวนมาก และเป็นกลุ่มที่ 

เคยบริจาคโลหิตอยู่แล้ว ซ่ึงสามารถเพิ่มความถี่อีก 1 คร้ัง  

เป็นปีละ 2 ครั้งได้ โดยจะส่งผลให้มีปริมาณโลหิตส�ารองเพียงพอ 

ใช้ทั้งในยามปกติและในกรณีเร่งด่วน



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ยูเนสโก ยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 
และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

เป็นบุคคลส�าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 

 ที่ประชุมใหญ่สมัยสามัญขององค์การยูเนสโก ครั้งที่ 40 มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองในวาระครบรอบบุคคลส�าคัญและเหตุการณ์
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ในวาระปี 2563 - 2564 ได้ยกย่องบุคคลส�าคัญในประเทศไทย 2 รูป ได้แก่ หลวงปู่มั่น หรือ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  
ครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในวาระครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ (2 สิงหาคม 2464) เป็นบุคคลส�าคัญของโลก สาขาสันติภาพ 
 พระอาจารย์มัน่ ภรูทิตัโต พระมหาเถระทีค่นไทยทัง้ประเทศเคารพนบัถอืทัง้ในขณะทีท่่านมชีวิีตด�ารงอยูแ่ละละสังขารดบัขนัธ์ไปแล้ว และ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงมีพระคุณูปการด้านการศาสนาและการศึกษาของชาติ 

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เพชรบูรณ์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอหล่มสัก 
เยี่ยมให้ก�าลังใจ นางอัญชิษฐา ปานนิล ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อม
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความ
เดือนร้อนในเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 11 ต�าบลน�้าชุน 
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา  
มอบถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ  
แก่ นางแดง เพ็ชร์ภักดี ผู้ด้อยโอกาส อาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ ถนนเวฬุวัน 
ต�าบลสะเตง อ�าเภอเมือง  

นครนายก นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
นครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจพร้อมมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค แก่ผู ้ประสบอัคคีภัย  
จ�านวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�าบลตลาดเก่า อ�าเภอเมืองนครนายก        
 

สุโขทัย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มอบ 
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย 
จ�านวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�าบลเชิงคีรี อ�าเภอคีรีมาศ     

นครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
ท่าตะโก มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 17 ราย ในโครงการสงเคราะห์ผู ้สูงวัย  
ใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังใหญ่  
 

ราชบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เยี่ยม 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ จ�านวน 6 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ 
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการด�ารงชีวิต ในเขตพื้นที่ต�าบลจอมประทัด 
และต�าบลเกาะศาลพระ อ�าเภอวัดเพลง



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

สภากาชาดไทย
เป็นองค์กรมนุษยธรรม

ที่เป็นกลางและไม่เลือกปฎิบัติ

“วิ่งพ้นภัย”  
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย #เต็ม100เพื่อ100ปี

 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
ร่วมกับ MDRT Thailand จัดกิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” เพื่อหาทุนช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยในโอกาสต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาล
ต�าบลบางปู อ�าเภอเมอืงสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ เนือ่งในโอกาส 
ที่ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ครบ 100 ปี ในวันที่  
23 ธันวาคม 2563 และประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในโครงการ
ปรบัปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมลูภัยพิบัตแิละระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) 
เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 2 ซึ่งจะน�าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
เรื่องความสับสนของข้อมูล ความไม่ทั่วถึง และความซ�้าซ้อนในการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ 
 กิจกรรม “วิ่งพ้นภัย” มีทั้งแบบ Virtual Run วิ่งเสมือนจริง และ 
Actual Run วิง่วนัแข่งขนั แบ่งเป็น 2 ระยะ คอื มินมิาราธอน 13.4 กโิลเมตร 
และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ 5.6 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังเปิดรับการบริจาค 
แบบพเิศษ คอื การวิง่แบบ VIP ส�าหรบัผูท้ีส่นใจสมคัรได้ท่ี www.amazingfield.net 
และ www.facebook.com/wingponpai

Call Center
สภากาชาดไทย

 � ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทย ร่วมท�าบุญบริจาคโลหิต 
ระหว่างวนัที ่8 – 10 กมุภาพันธ์ 2563 ในโครงการ “ถือศีล ท�าบุญ 
บริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชา” และวนัที ่ 14 กมุภาพันธ์ 2563  
เชญิชวนร่วมแบ่งปันน�า้ใจด้วยการบรจิาคโลหติ ในโครงการ “เติมความรกั  
เติมโลหิตด้วยหัวใจ” ณ ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย

 � เชญิชวนเข้าร่วมกจิกรรม MDCU Open House 2020 : 
MedJourney เปิดร้ัวคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
รูล้กึ รู้จรงิ รูท้กุเรือ่งเกีย่วกบัคณะแพทย์ จฬุาฯ สามารถเข้าร่วมได ้
ทุกเพศทุกวัย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายในงานมีกจิกรรมมากมาย 
อาทิ การสาธิตร่างอาจารย์ใหญ่ การผ่าชันสูตรศพ การฝึกผ่าตัด  
การฝึกปั๊มหัวใจ การตรวจอายุผิวหน้า การตรวจตา การแนะแนว 
การศกึษาต่อคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2563 
ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ตดิตามข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ และลงทะเบยีนล่วงหน้าได้ทีเ่พจ MDCU 
Open House 2020 : MedJourney 

 � เชญิชวนร่วมกจิกรรมเดนิ – วิง่เพือ่การกุศล "CPF ZOO 
RUN 2020" ในวนัที ่ 22 มนีาคม 2563 ณ สวนสตัว์เปิดเขาเขยีว  
จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 4 และ 10 กิโลเมตร รายได้หลังหัก 
ค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ ๑๕๐ ปี 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
ช่องทางการสมัคร https://cpfrunningclub.com/srf สามารถตดิตาม
ความเคลือ่นไหวและรายละเอยีดของกิจกรรมได้ที ่ www.facebook.
com/CPFSrirachaRunning 

 � มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัคร 
เจ้าหน้าทีช่ัว่คราว ต�าแหน่งผูอ้�านวยการศนูย์สาธติฝีกอาชพีเศรษฐกจิ 
พอเพยีง จงัหวัดสงขลา จ�านวน 1 อตัรา และเจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพนัธ์ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จ�านวน 1 อตัรา ตดิต่อขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ
และยืน่ใบสมคัรได้ที ่ ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป มลูนธิสิงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย อ�าเภอรตัภมู ิ จงัหวดัสงขลา ในวนัและเวลาราชการ 
โทร. 0 7439 5090 – 1

 � สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สภากาชาดไทย แจ้งการจ่าย
เงินสมาชิกที่เสียชีวิต ประจ�าเดือนธันวาคม 2562 จ�านวน 7 ราย  
เป็นเงนิ 1,212,740 บาท รวมยอดเงนิทีส่มาคมฯ ได้ช่วยเหลือสมาชกิแล้ว
เป็นเงนิทัง้สิน้ 164,995,616 บาท

สารพันข่าว


