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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย วางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 เนือ่ งในวันมหาธีรราชเจ้า และวันคล้ายวันสวรรคต เมือ่ วันที่
25 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนลุมพินี เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์
นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มปีติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อบุคลากร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป อย่างหาที่สุดมิได้

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
เข้าพบนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเอดส์โลก 2563
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รักษาการผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัย
โรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค นางสายสม วงศาสุลักษณ์
ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
และคณะ เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมงานเทียนส่องใจ เนื่องใวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2563
โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 28 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในเรือ่ งโรคเอดส์ ตลอดจนรณรงค์ในการไม่เลือกปฏิบตั ิ ลดการตีตรา
และลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อ

เปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์

สภากาชาดไทย สร้างประวัตศิ าสตร์ครัง้ แรกของงานกาชาดวิถใี หม่ ในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม www.งานกาชาด.com ระหว่าง
วันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน” โดยยังคงรวบรวมเสน่ห์ของงานกาชาด อาทิ
จ�ำหน่ายสินค้า การประกวดขวัญใจงานกาชาด การแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมความบันเทิง การตรวจดวงชะตาจากนักพยากรณ์
การให้ค�ำปรึกษาทางการแพทย์ ตลอดจนสีสันการตกแต่งร้านกาชาดของหน่วยงานต่าง ๆ มีการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่าง ONGROUND และ
ONLINE สร้างเป็น LANDMARK ไว้บริเวณหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี ด้วย
โดยวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย
นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และศิลปินดารา ร่วมงานเปิดตัวแพลตฟอร์ม
งานกาชาดออนไลน์ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
แถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจ�ำปี 2563”
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวง
ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสา
เพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงโปรดให้ ศาสตราจารย์พเิ ศษ
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธาน
กรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจ�ำปี 2563”
ณ อาคารศรีจลุ ทรัพย์ เขตปทุมวัน ซึง่ จะจัดขึน้ เป็นครัง้ ที่ 8 ภายใต้แนวคิด
“25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 4– 8 ธันวาคม
2563 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ถนนก�ำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร
พร้อมทั้งจัดงานรูปแบบเสมือนจริงผ่าน www.puengpafair.com ตั้งแต่
วันที่ 4–13 ธันวาคม 2563
ภายในงานจะจัดแสดงนิทรรศการภารกิจและพันธกิจของมูลนิธิ ฯ
ตลอดจนการออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ระลึก ของร้าน
ในพระบรมวงศานุ ว งศ์ รายได้ จ ากการจั ด งานน� ำ ไปสมทบทุ น
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

สนับสนุนเงินช่วยเหลืออุทกภัยและดินถล่มในเวียดนาม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทยได้สนับสนุน
เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นจ�ำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 926,600 บาท
พร้ อ มส่ ง หนั ง สื อ แสดงความเสี ย ใจต่ อ สภากาชาดเวี ย ดนาม
ต่อเหตุอุทกภัยและดินถล่มในภาคกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวี ย ดนาม อั น เป็ น ผลมาจากฝนตกหนั ก และมี พ ายุ ห ลายลู ก ตั้ ง แต่
กลางเดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา ท�ำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 157 คน
ผูส้ ญ
ู หาย 68 คน และบ้านเรือนได้รบั ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัยมากกว่า
360,000 หลังคาเรือน และโรงเรียนอีก 106 แห่ง นอกจากนี้มีพืชผล
ทางการเกษตรเสียหายในหลายพืน้ ที่ ท�ำให้ประชาชนมากกว่า 100,000 คน
ต้องการที่พักพิงชั่วคราว ขาดแคลนอาหารและน�้ำดื่ม
โอกาสนี้ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่าง
ประเทศได้รณรงค์เพือ่ หาเงินช่วยเหลือเป็นจ�ำนวน 325,000 เหรียญสหรัฐด้วย

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2564

นายเตช บุนนาค ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ
2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม A โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
และผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมการประชุม รวม 90 คน
ในปีงบประมาณ 2564 มีการโยกย้ายและสับเปลี่ยนการด�ำรงต�ำแหน่ง และยังมีอีก 25 จังหวัด ที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้รับการพิจารณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ ประกอบกับส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย มีนโยบายสร้างการรับรู้ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพการด�ำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�ำเภอ เพื่อให้การวางแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ควบคู่กัน จึงจัดให้มี
โครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น โอกาสนี้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี เชียงใหม่
บุรีรัมย์ และก�ำแพงเพชร ซึ่งมีผลงานดีเด่น สามารถรณรงค์จัดหาดวงตาบริจาคได้ตามเกณฑ์ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยด้วย

เครื่องหมายกาชาด รู้ใช้ ได้ประโยชน์

ส�ำนักสารนิเทศและสือ่ สารองค์กร ส�ำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย
ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจ�ำประเทศไทย
(ICRC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเผยแพร่ความรู้
การใช้เครือ่ งหมายกาชาด แก่เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ของสภากาชาดไทย
ภายใต้หวั ข้อ “เครือ่ งหมายกาชาด รูใ้ ช้ ได้ประโยชน์” โดยมี นายเตช บุนนาค
ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมิส ดิเบ้ ฟาร์ค
รักษาการรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานภูมิภาคกรุงเทพ ฝ่ายปฏิบัติการ และ
หัวหน้าแผนกสือ่ สารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ประจ�ำ
ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 54 คน เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมแมนดารินซี โรงแรมแมนดาริน
สามย่าน กรุงเทพฯ
การอบรมครัง้ นีม้ วี ทิ ยากรจากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
ประจ�ำประเทศไทย มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย ให้สามารถสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ขององค์กร
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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IA Letter ฉบับที่ 5 เรื่อง... แนวทางในการป้องกันการทุจริต กับหลัก 3 ป (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
ส�ำนักงานตรวจสอบ เน้นการสื่อสารเชิงป้องกันโดยเสนอ หลัก 3 ป จะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติ
ให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ อีกทั้งใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานของท่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป ส�ำหรับฉบับที่แล้วได้น�ำเสนอ
ปลูกฝังและป้องกัน
เมื่อปลูกฝังและป้องกัน ครบทั้งสองขั้นแล้ว หากเกิดการทุจริตซึ่งเป็นสิ่งที่สภากาชาดไทยไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้น
และค้นพบแล้ว ต้องมีระบบการรายงาน การสืบสวน และการแก้ไขอย่างทันกาล
3. ป้องปราม-ลงโทษ การค้นพบความเสี่ยงด้านการทุจริต การสืบสวน การแก้ไขสาเหตุและลงโทษ
- จัดให้มีวิธีควบคุมแบบค้นพบเชิงรุก เช่น การตรวจสอบแบบต่อเนื่อง การใช้ IT วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลหลายแหล่ง
เพื่อหารายการผิดปกติ สัญญาณเตือนภัยการทุจริต รวมทั้งระบบการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
- การสืบสวนข้อเท็จจริงต้องทันกาล และเป็นระบบ เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหลักฐาน ปกป้องหลักฐาน และลดการสร้าง
หลักฐานทดแทนใหม่ โดยให้ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นใครหรือต�ำแหน่งใด และรักษาความลับของเรื่องที่ควรเป็น
ความลับ
- ประเมินจุดอ่อนเพื่อหาวิธีป้องกัน หรือเพิ่มการควบคุมที่มีประสิทธิผลไม่ให้เกิดอีกและไม่ให้ลุกลาม
- ด�ำเนินการลงโทษทางวินัยอย่างเป็นธรรม ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่ดี และช่วยสื่อสารผลเสียของการทุจริต การทุจริต
ไม่ว่าจะเท่าไรคือทุจริต
สภากาชาดไทย ได้กำ� หนดคูม่ อื แนวทางป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) และคูม่ อื การแจ้งเบาะแส
(Whistle Blowing) มีประโยชน์อย่างไร ? พบกันใหม่ในฉบับหน้า

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อม พิษณุโลก นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยโครงการ
และเงินช่วยเหลือ นายกฤษณะ การะลพ ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุขปวงประชา โดยได้มอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค
40/1 หมู่ที่ 4 ต�ำบลบ้านชี อ�ำเภอบ้านหมี่
และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 5 ครัวเรือน
ในเขตพื้นที่อ�ำเภอชาติตระการ

เลย

คณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด เลย
ออกหน่วยโครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุขปวงประชา โดย
ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลนาแห้ว อ�ำเภอนาแห้ว

ปราจีนบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ออกหน่วยโครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บ�ำรุงสุขปวงประชา โดย
ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางเขียน ภิกขุณี อายุ
81 ปี ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 7 ต�ำบลไม้เค็ด อ�ำเภอ
เมืองปราจีนบุรี

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

สกลนคร

นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
วาริชภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบ
ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ
จ�ำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลวาริชภูมิ ต�ำบลค�ำบ่อ และต�ำบลค้อเขียว

ชลบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสัตหีบ มอบ
ถุ ง ยั ง ชี พ แพมเพิ ส และเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ สู ง อายุ ผู ้ ป ่ ว ยติ ด เตี ย ง
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 6 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลพลูตาหลวง
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

7

ปกิ ณ กะ

สารพันข่าว

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2563
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าใบแสดงความจ�ำนงบริจาค
ดวงตา ในโครงการ “จากวันพระ… ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล” ปีที่ 11
เพือ่ รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้แสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตาผ่านกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ
ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมน้อม
ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มีการ
จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ บริการตรวจสุขภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตั้งแต่
เวลา 07.30-12.00 น. และกิจกรรมคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศ
ของผู้ชาย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3832 0200 ต่อ 3123
ตลอดเดือนธันวาคม 2563 ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ
พ่อนี้มีบุญคุณ อันใหญ่หลวง บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย
วันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 และวันพ่อแห่งชาติ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

อบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ภาคภาษาอังกฤษ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ภาคภาษา
อังกฤษ (Intensive Course on Snake Handling Practice) ระหว่างวันที่ 10-11
พฤศจิกายน 2563 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกใช้อุปกรณ์ในการจับงู ทั้งงูที่มีพิษและไม่มี
พิษ เป็นการเตรียมความพร้อมเมือ่ เจองู และได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับงูจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
พร้อมทั้งฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธีเมื่อถูกงูกัด
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

 ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัด
กิจกรรมหนาวนี้ท�ำดีเพื่อพ่อ 2564 ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย โดยการจัดกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวในครั้งนี้
จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ณ จังหวัดตาก
 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมมอบเครื่องกันหนาว พร้อม
น�ำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและ
ทันตกรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในชนบท ที่ประสบภาวะอากาศ
หนาวเย็น ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาส�ำนักสีลม
ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี
“กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 ระบุเพื่อโครงการ
บรรเทาภั ย หนาว จั ง หวั ด ตาก พร้ อ มแนบสลิ ป การโอน
ส่งมาทาง email : donation@redcross.or.th หรือโทรสาร
0 2250 0312, 0 2652 4440
 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธี
พระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (เป็นกรณี
พิเศษ) ประจ�ำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563
ณ วัดธาตุทอง กรุงเทพฯ โอกาสนี้ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563
มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ และสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่
เวลา 14.00-19.30 น. ณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เชิญชวนบริจาคโลหิตเพื่อส�ำรองโลหิตคงคลังให้มี
ปริมาณเพียงพอแก่ผู้ป่วย ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ในโครงการให้ เ ลื อ ดก่ อ นปี ใ หม่ ท่ อ งเที่ ย วปลอดภั ย
โชคดีได้บุญ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ
 ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมปฐมพยาบาลและสุ ข ภาพอนามั ย
สภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรมประจ�ำปีงบประมาณ 2564
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลักสูตร 1 วัน จ�ำนวน
5 รุ่น ส�ำหรับรุ่นที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563-18 มกราคม
2564 และหลั ก สู ต รการช่ ว ยชี วิ ต ขั้ น พื้ น ฐานและเครื่ อ ง
ช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (BLS) จ�ำนวน 5 รุน่ (ส�ำหรับประชาชน
30 คน/รุน่ ) ส�ำหรับรุน่ ที่ 1 จัดอบรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563-19 มกราคม
2564 ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.training.redcross.or.th
สอบถามโทร. 0 2256 4041
 งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 54 ซึ่งจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 27–29 มีนาคม 2564 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์
ชั้น 5 สยามพารากอน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจหรือร้านค้าทั่วไป
สามารถจองบูธเพื่อน�ำสินค้ามาจัดจ�ำหน่ายภายในงานได้
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2610 8023-4

Call Center
สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2251 1621

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

