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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย
เสด็จพระราชด�าเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ณ ต�าบลหนองบัวศาลา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาคารภาคบริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ ที่ 5 จั ง หวั ด นครราชสี ม า จั ด สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ิ
พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสพระราชพิ ธีม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 80 พรรษา
12 สิงหาคม 2555 ตลอดจนรองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต ตรวจคัดกรองและจ่ายโลหิตแก่โรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ชัยภูมิ สุรินทร์ และมหาสารคาม ทั้งในสถานการณ์ปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโลหิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ ปลอดภัย อย่างทันท่วงที

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
เปิดรับบริจาคโลหิตในบ้านทรงไทย แห่งแรกในประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และประธานคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และ
ผลิตภัณฑ์ชวี วัตถุแผน เป็นประธานพิธเี ปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย
(ย่านวงศ์สว่าง) ณ บ้านเลขที่ 1423 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 โดยจัดตั้งเป็น
ห้องรับบริจาคโลหิตประจ�า (Fixed Station) แห่งใหม่ เพือ่ ลดการแออัดของ
ผู้บริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดการเดินทางเข้ามา
บริจาคทีศ่ นู ย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเป็นหน่วยสนับสนุน
ในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย เพียงพอต่อความต้องการของผูป้ ว่ ย

การจัดตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าแห่งใหม่ ย่านวงศ์สว่าง
เป็นสถานที่รับบริจาคโลหิตแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีลักษณะเป็น
บ้านทรงไทย ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเจริญศัสตรารักษ์ บริจาค
ที่ดินพร้อมบ้านทรงไทย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 42 ตารางวา ตามความประสงค์
ของบิดา (พันตรีชนิ เจริญศัสตรารักษ์) และมารดา (นางท�าเนาว์ สิงหเสนี)
เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.0015.00 น. (ปิดท�าการวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี) และส�ารองโลหิตให้กับ
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โรงพยาบาลโรคทรวงอก ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ด้วย

ชวนส่งต่อความดีบนโลกออนไลน์ด้วยการบริจาคโลหิต

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เชิญชวนร่วมส่งต่อความดีบนโลกสังคม
ออนไลน์ กั บ โครงการ “1to3blood
เจ็บนี้เพื่อเธอ” สร้างกระแสการบริจาค
โลหิตบน Social Media ผ่าน Facebook
หรือ Instagram เพียงโพสต์ภาพและ
ข้อความพร้อมติด hashtag #1to3blood
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

#เจ็บนี้เพื่อเธอ #plus1 เพิ่มจ�านวนครั้ง
เพิม่ โลหิตเพิม่ ชีวติ พร้อมตัง้ ค่าข้อความเป็น
Public (สาธารณะ) เพียงเท่านีก้ ส็ ามารถ
เป็นผู้ “ให้” ในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2563 ท�าให้มี
โลหิตเพียงพอจ่ายให้กบั โรงพยาบาลต่าง ๆ
ทัว่ ประเทศ โดยมีแนวคิดของโครงการฯ คือ
#1to3blood หมายถึง การบริจาค
โลหิต 1 ยูนิต (1 ถุง) สามารถช่วยชีวิต
ผู้ป่วยได้ถึง 3 คน เพราะโลหิตที่ได้รับ
บริจาคจะน�าไปแยกเป็นส่วนประกอบ
โลหิตได้ 3 ส่วน ได้แก่ เกล็ดเลือด
เม็ดโลหิตแดง และพลาสมา
เจ็บนี้เพื่อเธอ หมายถึง การบริจาค
โลหิตอาจจะเจ็บเพียงนิดเดียว แต่เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย ให้ได้รับโอกาสในการ
รักษาเพิ่มมากขึ้น

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ลงนาม MOU ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
“ความร่วมมือในการบูรณาการขับเคลือ่ นการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย 19 หน่วยงาน ด้านการดูแลผู้ประสบภัย
พิบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ 1 ชั้น 5
สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดและพัฒนา Website
และ Mobile Application “พ้นภัย” โดยมีฐานข้อมูลแผนทีแ่ ละข้อมูล
ส�าคัญที่เป็นประโยชน์จากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถ
แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเมือ่ เกิดภัยผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว
โดยผ่านกระบวนการคัดกรองตรวจสอบค�าร้องตัง้ แต่ระดับผูใ้ หญ่บา้ น
ก�านัน องค์การบริหารส่วนต�าบล อ�าเภอไปจนถึงระดับจังหวัด ก่อนทีจ่ ะ
มีการจัดส่งความช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการบูรณาการและ
การบริหารจัดการภัยพิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ โดยทุกหน่วยงานเข้าถึงข้อมูลทีต่ รงกัน ลดความซ�า้ ซ้อน
และความไม่ทั่วถึงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยลงได้

แถลงข่าว “งานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก” 2563

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
อธิบดีกรมควบคุมโรค นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย และศิลปินดารา
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ส�าหรับในปีน้ีได้รับพระกรุณาธิคุณจาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์
ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ปี 2563 ก�าหนดแนวคิดการณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกว่า “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ซึ่งสอดรับกับค�าขวัญของโครงการเอดส์
แห่งสหประชาชาติ “Global solidarity, shared responsibility” หมายความว่า “การสมัครสมาน รวมพลัง ร่วมรับผิดชอบ” และ
ยังเป็นเป้าหมายหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ให้ได้ในปี 2573 ในเรื่องการลดการรังเกียจและไม่เลือกปฏิบัติ
อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ
:: บรรเทาทุกข์ บำารุงสุข บำาบัดโรค กำาจัดภัย ::

3

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
สถานีกาชาดอุบลราชธานี ซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน

เมือ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายวรพจน์ พรรณวิไล นายกองค์การ
บริหารส่วนต�าบลโนนกาเล็น อ�าเภอส�าโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
เปิดงานซ้อมแผนตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินระดับชุมชน ณ ชุมชนบ้านเปือย
หมู่ที่ 3 ต�าบลโนนกาเล็น อ�าเภอส�าโรง จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยสถานี
กาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการสร้างเสริม
ศักยภาพ ด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อทดสอบแผนรับมือ
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของชุมชน ทดสอบ
การสื่อสารการแจ้งเตือน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร
และด้านทรัพยากร
สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ด�าเนินโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพื่อให้ชุมชนและโรงเรียน
มีส่วนร่วมในการส�ารวจ ค้นหาความเสี่ยง ศักยภาพ และความเปราะบาง

ของตนเอง เพื่อน�าไปสู่การหาแนวทางในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) มีการด�าเนินการในพื้นที่ชุมชนบ้านหินแห่
บ้านกระแอกน้อย บ้านเปือย ต�าบลโนนกาเล็น อ�าเภอส�าโรง และบ้าน
ฮ่องอ้อ ต�าบลท่าช้าง อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ นอกจากนี้ ยังมีสถานศึกษา
4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินแห่ โรงเรียนบ้านบุง่ โรงเรียนบ้านสว่าง และ
โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ ร่วมซ้อมแผนครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน
ให้ชุมชนและโรงเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการซ้อมแผน
การสังเกตการณ์ น�าไปสู่การประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

รับมอบเงินสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVI)
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย
ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เคพีเอ็มจี ประเทศไทย มอบเงินบริจาค จ�านวน
1,000,000 บาท เพือ่ สมทบทุนโครงการเปลีย่ นลิน้ หัวใจเอออร์ตกิ โดยไม่ตอ้ ง
ผ่าตัด (TAVI) โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพงษ์ วัชรสินธุ ผูอ้ า� นวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ศาลาทินทัต เมื่อวันที่
2 พฤศจิกายน 2563

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

IA Letter

ฉบับที่ 5 เรื่อง... แนวทางในการป้องกันการทุจริต กับหลัก 3 ป

ส�านักงานตรวจสอบเน้นให้ความส�าคัญกับนโยบายเชิงป้องกัน (Preventive) ในการปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติ และ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น การก�ากับดูแลที่ดี บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
เชิงป้องกันการทุจริต และอื่น ๆ ด้วยสภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การทุจริตมีหลายประเภท ถ้าแบ่งการทุจริตเป็นภายในกับภายนอกองค์กร การทุจริตภายนอกองค์กรมีโอกาสสูงที่จะท�าให้
สภากาชาดไทยเสียชื่อเสียง เกิด Reputation Risk ซึ่งเป็น Risk 1 ใน 8 ประเภทของสภากาชาดไทย การสื่อสารเชิงป้องกัน
โดยการเสนอ หลัก 3 ป จะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นประโยชน์ อีกทั้งใช้ในการบริหาร
จัดการหน่วยงานของท่านได้อย่างเหมาะสมต่อไป
1.ปลูกฝัง ให้ทุกคนตระหนักรู้ความเสี่ยงด้านการทุจริต มีความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบของสภากาชาดไทย
ได้อย่างถูกต้อง
สร้างจิตส�านึก
- รณรงค์เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ตระหนักและรับรู้ พฤติกรรมการมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ตัง้ แต่ปฐมนิเทศ
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งบทบาท หน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร และบทลงโทษ
- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาการเกิดทุจริต เพื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการทุจริต
และตระหนักถึงผลเสีย เช่น การ Share Users การบันทึกรายการโดยไม่มีหลักฐาน ความเสี่ยงจากการที่เจ้าหน้าที่
ลงบัญชีกับเจ้าหน้าที่ผู้ถือเงินสดหรือเป็นแคชเชียร์เป็นคนเดียวกัน
สร้างความเข้มแข็ง
- ยกย่องให้รางวัลกับผู้ที่ท�าความดี เพื่อเสริมสร้างพลังและเป็นขวัญก�าลังใจในการท�าความดี
สร้างพลังคุณธรรม
- สอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมในกิจกรรมรวมกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น งานประชุม งานกีฬาสี งานอบรม
2.ป้องกัน โดยประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตที่ส�าคัญ เพื่อระบุจุดอ่อนและเหตุการณ์ที่ต้องบริหารจัดการ
- ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การยืมเงินรองจ่าย (Cash Advance)
การรับเงินได้ การควบคุมสินทรัพย์/วัสดุ การจัดซื้อ/จ้าง เป็นต้น โดยระบุความเสี่ยง ก�าหนดการควบคุม เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
- ก�าหนดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เช่น แบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่เสี่ยงเกิดทุจริต การหมุนเวียนงาน (Rotate)
จัดให้มีการสอบทาน/สอบยันงาน (Checks and Balances) การตรวจนับ การกระทบยอด และหัวหน้าสอบทานงาน
อย่างเหมาะสม/สม�่าเสมอ
- การตรวจสอบประวัติก่อนรับบุคลากรใหม่ การจัดท�าประวัติภูมิหลังบุคลากรเพื่อช่วยคัดกรองและสืบสวน เมื่อเกิดเหตุ
- การสัมภาษณ์บุคลากรที่ลาออกเกี่ยวกับบรรยากาศและพฤติกรรมผู้ร่วมงาน เป็นการควบคุมทั้งแบบป้องกันและค้นพบ
- วิเคราะห์แรงจูงใจ ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ปัจจัยทุจริต (แรงจูงใจ โอกาสเกิด ข้ออ้าง) และหาแนวทางป้องกัน เช่น
บุคลากรมีปัญหาเรื่องเงินจัดคอร์สอบรมความรู้ทางการเงิน
- สื่อสารและบังคับใช้แนวการควบคุมเชิงป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing) เป็นการควบคุมทั้งแบบป้องกันและค้นพบ
ต่อฉบับหน้า

:: บรรเทาทุกข์ บำารุงสุข บำาบัดโรค กำาจัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

พระมหาธีรราชเจ้า

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 6 ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี และเป็นวันวชิราวุธ
เพื่อร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้ง
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและด้ า นวรรณคดี ปวงชนชาวไทยจึ ง รวมใจ
ถวายพระราชสมัญญาว่า "พระมหาธีรราชเจ้า" อันหมายถึง มหาราช
ผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์ เพื่อเป็นการยกย่องและเทิดพระเกียรติคุณ
แด่ พ ระองค์ และในวาระครบรอบ 100 ปี วั น พระบรมราช
สมภพ เมือ่ วันที่ 1 มกราคม 2524 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคล
ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก
ภายหลังการสวรรคตของพระองค์ได้มกี ารสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์
ขึ้นหลายแห่ง โดยพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ สวนลุมพินี เป็นพระบรม
ราชานุสาวรีย์แห่งแรก

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

นนทบุรี

แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็น
อาสาสมัครช่วยเหลือในการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียน จ�านวน 400 คน
ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด 4 สายพันธุ์ ณ หอประชุมทีว่ า่ การ
อ�าเภอบางกรวย

สุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมให้ก�าลังใจ นางสาวอรวรรณ ช่อดอกไม้ อายุ 17 ปี
ครอบครัวมีฐานะยากจน และต้องเลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งล�าคอ
พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จ�านวน 3,000 บาท ณ บ้านเช่าไม่มเี ลขที่ หมูท่ ี่ 4
ถนนการุณราษฎร์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง

อ่างทอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอ่างทอง นางปิตมิ า อ�านาจเจริญ
รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ลงพืน้ ทีม่ อบสิง่ ของ
ยังชีพ และเงินช่วยเหลือ จ�านวน 5,000 บาท ให้แก่นายงาม เกลีย้ งล�า อายุ 83 ปี
ผูป้ ระสบอัคคีภยั ณ บ้านเลขที่ 69 หมูท่ ี่ 1 ต�าบลคลองวัว อ�าเภอเมืองอ่างทอง

นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อ�านาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายแพร พุทธรักษา
ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 122 บ้านนาส�าราญ หมู่ที่ 11 ต�าบลโคกก่ง
อ�าเภอชานุมาน

กิ่ ง กาชาดอ� า เภอ

เพชรบูรณ์

นางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอหล่มสัก
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบที่นอน
ผ้าห่ม และมุ้ง ให้แก่นายณรงค์ฤทธิ์ แร่นาค ผู้ด้อยโอกาส ต้องเลี้ยงดู
บุ ต รชายเพี ย งล� า พั ง ณ บ้ า นเลขที่ 29 หมู ่ ที่ 11 ต� า บลบ้ า นติ้ ว

เชียงใหม่

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเชียงดาว
มอบเครื่ อ งอุ ป โภค บริ โ ภค เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� า ลั ง ใจให้ แ ก่
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ จ�านวน 6 ราย ในเขตพื้นที่
ต�าบลเชียงดาว ต�าบลแม่นะ ต�าบลทุ่งข้าวพวง และต�าบลเมืองนะ
:: บรรเทาทุกข์ บำารุงสุข บำาบัดโรค กำาจัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ

สารพันข่าว

พระราชทานเงินสมทบทุน
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน
เงินจ�านวน 45,806 บาท ทีร่ าษฎรทูลเกล้าฯ ถวาย ในคราวไปเข้าเฝ้าฯ ในงานพระราชพิธี
เปลีย่ นเครือ่ งทรงพระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร ณ วัดพระศรีรตั นศาสดาราม เมือ่ วันที่ 1
พฤศจิกายน 2563 ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึง่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ
ได้น�าเงินที่ได้รับพระราชทานจ�านวนดังกล่าว เข้าร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ส�าหรับอาคารศูนย์บูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
(Extended OPD)

ภารกิจบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย

ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบตั ภิ ารกิจบรรเทาทุกข์ผปู้ ระสบอุทกภัย ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา
โดยได้ด�าเนินการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563
โดยจัดตั้งโรงครัว และรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ และจากสถานการณ์อุทกภัย
ทีข่ ยายวงกว้างท�าให้ยงั คงร่วมกันปฏิบตั ภิ ารกิจเพือ่ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งจุดประกอบอาหาร ณ สหกรณ์ล�าพระเพลิง อ�าเภอปักธงชัย
นครราชสีมา ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เปิดรับสมัครหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดโครงการ
ฝึกอบรมประจ�าปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
(หลักสูตร 5 วัน) ส�าหรับรุ่นที่ 2 จัดอบรมระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2564
ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครทาง www.training.
redcross.or.th หัวข้ออบรมภายในสถานที่ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-30 ธันวาคม
2563 หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.facebook.com/tc.trcs
จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย

 ร่วมสร้างประวัตศิ าสตร์ครัง้ แรกของงานกาชาดวิถใี หม่
ในรูปแบบแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่ยังคงรวบรวมเสน่ห์ของ
งานกาชาด อาทิ จ� า หน่ า ยสิ น ค้ า การประกวดขวั ญ ใจ
งานกาชาด กิจกรรมความบันเทิง การแสดงศิลปวัฒนธรรม
และศิลปินดารา การตรวจดวงชะตาจากนักพยากรณ์ การ
ให้คา� ปรึกษาทางการแพทย์ รวมถึงสีสนั การตกแต่งร้านกาชาด
ของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ทุกท่านสามารถ คลิกสนุก สุขใจ
ได้กุศล ทุกที่ทุกเวลา ระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563
https://bit.ly/RedCrossFairOnline
 ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยคณะท�างานเพื่อขับเคลื่อนการยุติปัญหา
เอดส์ภายในปี 2573 ภายใต้โครงการเครือข่ายยุติเอดส์
ในกรุงเทพมหานคร Network to Ending AIDS in Bangkok (NEAB)
โดยมีเป้าหมายหลักคือ ลดการติดเชือ้ HIV รายใหม่ ลดการเสียชีวติ
ในผู้ติดเชื้อ HIV และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจาก
เอชไอวีในกรุงเทพมหานคร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เรื่อง New normalize HIV เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ตีตราในสถานพยาบาลแก่บคุ ลากรของสภากาชาดไทย ในวันที่
1 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ อาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 หน่วยโรคทางเดินอาหาร ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรม
ตรวจคัดกรองมะเร็งตับแบบครบวงจร ตรวจประเมินความเสีย่ ง
และให้คา� แนะน�าโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจหาการติดเชือ้ และ
ภูมคิ มุ้ กันไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี
อัลตราซาวด์ตบั เพือ่ หาความผิดปกติและวัดความยืดหยุน่ ของตับ
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – พุธ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ชั้น 10 โซน A อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ติดต่อสอบถามหรือท�านัดล่วงหน้า โทร. 0 2256 4000 ต่อ 80236
– 7 ในวันและเวลาราชการ ...รู้ก่อน รู้ไว รักษาได้ หายขาด...
 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สภากาชาดไทย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการคัดกรองมะเร็ง
ต่อมลูกหมากและสมรรถภาพทางเพศของผู้ชาย โดยการ
เจาะเลือดผูป้ ว่ ย ณ ห้องตรวจเบอร์ 14 วันที่ 16-17 พฤศจิกายน
2563 ตั้งแต่เวลา 07.00-11.00 น. จ�ากัดจ�านวน 50 ท่าน และ
ร่วมฟังการบรรยาย เรือ่ ง “มะเร็งต่อมลูกหมากและสมรรถภาพ
ทางเพศของผู้ชาย” ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.0016.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี
สอบถามรายละเอียดโทร. 08 6304 0798
 เตรียมพบกับโฉมใหม่ของภูมทิ ศั น์รอบสวนงู สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย ซึ่งจะมีความพร้อม สวยงาม ทันสมัย ต้อนรับ
ผู้เข้าเยี่ยมชมและนักท่องเที่ยว หลังเกิดการเเพร่ระบาด
ของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 โดยสวนงู เ ปิ ด ท� า การตามปกติ
วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.30 - 15.30 น.
โดยมีการเเสดงรีดพิษงู เวลา 11.00 น. และการเเสดงจับงู
เวลา 14.30 น.

Call Center
สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2251 1621
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