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ทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจ�าปี 2563 

 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิไป 
ทรงเปิดงานเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ประจ�าปี 2563 เม่ือวนัที ่4 ธันวาคม 2563 ณ สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิติิฯ์ เขตจตจัุกร กรงุเทพฯ ในการนี ้สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ 
เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีกรมหลวงราชสารณิสิีรพิชัร มหาวชัรราชธดิา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ 
 งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจ�าปี 2563 จัดขึ้น 2 รูปแบบ ภายใต้แนวคิด 25 ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน คือ การจัดงานในสถานที่จริง 
ระหว่างวนัที ่4-8 ธนัวาคม 2563 ณ สวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิฯ์ และการจดังานเสมอืนจรงิทางสือ่อเิล็กทรอนกิส์ ผ่านทาง www.เพือ่นพึง่พา.com 
หรือ www.puengpafair.com ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 เป็นการรวมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ไว้ครบในงานเดียวกัน นับเป็นครั้งแรก
ที่ประชาชนทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าชมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชิมต�ารับอาหารสูตรประทาน มีส่วนร่วมในการบริจาคและเลือกซ้ือสินค้าเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประอุทกภัย 



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 

เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ภายใต้แนวคิด “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” 

 จากนั้น พระราชทานพระด�ารัสเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 28 ทรงจุดเทียนส่องใจ ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า และพระราชทาน

พระวโรกาสให้บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และกลุ่ม/ชมรมผู้ติดเช้ือดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ จ�านวน 12 รางวัล โอกาสนี้  

ทอดพระเนตรวีดิทัศน์พระกรณียกิจ นิทรรศการเกี่ยวกับวันเอดส์โลก รวมทั้งการด�าเนินงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

Walk Together... เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายบริการ เปิดการเสวนา Walk 

Together : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 

2563 ณ ห้องประชุมมงคลนาวิน อาคาร สก ชั้น 10 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 

 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายจะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 โดยมี 

เป้าหมายหลัก คือ ไม่ติด ไม่ตาย และไม่ตีตรา ส�าหรับปี 2563 โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะท�างานด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีขึ้น 

ภายใต้โครงการเครือข่ายยุติเอดส์ในกรุงเทพมหานคร Network to Ending 

AIDS in Bangkok (NEAB) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล 

และบุคลากรทางการแพทย์ เก่ียวกับเชื้อเอชไอวี และลดการเลือกปฏิบัต ิ

ต่อผูต้ดิเชือ้เอชไอวใีนสถานบริการ โดยหนึง่ในกจิกรรม คอืการเสวนา “WALK 

TOGETHER : เอชไอวี อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” มีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  

การด�าเนนิงานลดการตตีราและเลือกปฏบิตัเิพือ่ยตุปัิญหาเอดส์ของประเทศไทย 

ลดการตีตราในสถานพยาบาล การบริการส�าหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และการตีตราและเลือกปฏิบัติ 

อันเนื่องจากการติดเชื้อเอชไอวี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติิยาภา นเรนทิราเทพยวด ีกรมหลวงราชสาริณสีริพิชัร มหาวชัรราชธดิา 
ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนือ่งในวันเอดส์โลก 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การลงทุนของสภากาชาดไทย  
หลังวิกฤติโควิด-19 จัดโดย ส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เพื่อทบทวน 
กรอบนโยบายการลงทนุของสภากาชาดไทยและแนวทางการบรหิารเงนิลงทนุของสภากาชาดไทย ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ และสร้างผลการด�าเนนิงาน 
ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ร่วมกับคณะกรรมการจัดการการลงทุน และคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหาร 
การลงทุน เป็นการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในหลักการการบริหารการลงทุนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 นายคเณศ ประสาท ธกาล (His Excellency Mr. Ganesh 
Prasad Dhakal) เอกอคัรราชทตูสหพนัธ์สาธารณรฐัประชาธปิไตยเนปาล 
ประจ�าราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย Mrs. Pratigya Rai เลขานุการโท  
ได้เข้าเย่ียมคารวะ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย 
พร้อมด้วย นายสวนิต คงสิริ ผู ้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  
ฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ เมือ่วนัที ่26 พฤศจกิายน 2563 ณ อาคารเทดิพระเกยีรตฯิ 
สภากาชาดไทย เพื่อแนะน�าตัวเนื่องในโอกาสที่ได้รับต�าแหน่ง และเพื่อ
ขอบคุณสภากาชาดไทยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบสนองต่อเหตุ 
ภยัพบิตัแิผ่นดนิไหว ณ สหพนัธ์สาธารณรัฐประชาธปิไตยเนปาล ในปี 2558

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล ปี 2563 

เอกอคัรราชทตูเนปาล ประจ�าราชอาณาจักรไทย เข้าเย่ียมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย 

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพธิสีวมหมวกและให้โอวาทแก่นกัศึกษาพยาบาล ของสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทริา 
สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศึกษา 2563 จ�านวน 201 คน ณ หอประชุมศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
 พธิสีวมหมวกนกัศกึษาพยาบาล เป็นประเพณขีองวชิาชพีการพยาบาลและสถาบนัการพยาบาลฯ ทีป่ฏิบติัสืบต่อกนัมา เป็นการต้อนรบันกัศกึษาใหม่ 
เข้าสู่วิชาชีพการพยาบาล และเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นนักศึกษาพยาบาลโดยสมบูรณ์ พิธีน้ีจะจัดขึ้นภายหลังจากที่นักศึกษาพยาบาลได้สอบผ่าน 
วิชาพื้นฐานมาแล้ว เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมส�าหรับบทบาทหน้าที่ของพยาบาล ให้เป็นผู้ที่มีจิตส�านึกที่ดีต่อการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน และ
เกิดความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของวิชาชีพการพยาบาล และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การลงทุนของสภากาชาดไทย หลังวิกฤติโควิด-19



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

แถลงข่าวกิจกรรม "หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2564” 

 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 นายเตช บุนนาค ประธาน 
คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย เป็นประธาน 
พิธีปิดโครงการ “จากวันพระ… ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตา 
มหากศุล ปีที ่11” ณ วดัพระราม 9 กาญจนาภเิษก กรงุเทพฯ เพือ่ถวายเป็น 
พระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหาราช บรมนาถบพิตร และรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้แสดง 
ความจ�านงบริจาคดวงตาเพื่อให้สภากาชาดไทยน�าไปช่วยเหลือผู้ป่วย
กระจกตาพิการ โดยมี พระราชวินัยสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 
กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
 โครงการจากวันพระ… ถึงวันพ่อ เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่วันที่  
13 มีนาคม 2563 (วันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระธรรมบัณฑิต  
เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ผู้ด�าริเริ่มโครงการ) สิ้นสุดวันที่  
5 ธนัวาคม 2563 มผีูแ้สดงความจ�านงบรจิาคดวงตาในโครงการฯ ทัง้ส้ิน 
48,790 ราย ซึ่งลดลงจากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ คือ จ�านวน 65,000 ราย 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 เม่ือวนัที ่3 ธนัวาคม 2563 พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาล ีผูอ้�านวยการ 

ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย 

ภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมหนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2564  

จากวนัพระ... ถงึวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากศุล ปีท่ี 11

ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น 4 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบัน

การพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย จดัขึน้เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคณุของพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 กิจกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563  

ณ อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีเครื่องกันหนาว 

ทีน่�าไปมอบให้ผูป้ระสบภยั ประกอบด้วย เครือ่งกนัหนาวส�าหรับผูป้ระสบภยั 

จ�านวน 3,500 ชุด เครื่องกันหนาวส�าหรับเด็ก 1,200 ชุด มอบอุปกรณ์

กีฬา เครื่องท�าน�้าเย็น ยา เวชภัณฑ์ส�าหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท  

ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม พร้อมให้ความรู ้

ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ นอกจากน้ี ยังเย่ียมบ้านผู้ด้อยโอกาส 

และผู้พกิาร เพือ่มอบเคร่ืองกนัหนาวและตรวจสขุภาพ จ�านวน 30 ครอบครวั



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

รวมพลังอาสายุวกาชาดฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย 

 บริษัท เลซีบอย (ประเทศไทย) จ�ากัด น�าโดย นายสว่าง เกษตรสุวรรณ  

มอบเก้าอี้ปรับนอน จ�านวน 2 ที่นั่ง เพื่อคลินิกโลหิตวิทยา และศูนย์ให้เคมีบ�าบัด  

แบบผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) 

นายแพทย์สุรินทร์ อัศววทิรูทพิย์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563

มอบเก้าอี้ปรับนอนเพื่อผู้ป่วย

 บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จ�ากัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณไมเคิล ลีออง 
รองประธานฝ่ายการตลาด และคณุจไุรรตัน์ ศริสิมัพนัธ์ ผูอ้�านวยการกลุม่ฝ่ายองค์กร
สัมพันธ์ มอบเงินบริจาค จากผู้ซื้อบัตรก�านัลเข้าพักโรงแรมดุสิตธานีในประเทศไทย
ที่ร่วมรายการในแคมเปญ “ดุสิต แคร์ การ์ด” (DUSIT Care Card) ร่วมสมทบทุน
โครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จ�านวน 557,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงษ์  
วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ  
ณ ห้องอาหารเบญจรงค์ บ้านดุสิตธานี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

รับมอบเงินสมทบทุนโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 

 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายศุภชัย สกุลแก้ว ผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) 

อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นางสาวกชกร สมพันธุ์ ที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช น�าสมาชิก
ชมรมอาสายุวกาชาด ส�ารวจความเสียหายของ กศน.ต�าบลโพธิ์เสด็จ จากเหตุอุทกภัย และภายหลังน�้าลดได้ระดมพลังอาสายุวกาชาดในสังกัด 
ร่วมท�าความสะอาด ฟื้นฟูบูรณะพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาวะปกติต่อไป



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สภากาชาดไทย ได้ส่งหนังสือ

แสดงความเสียใจถึงกาชาดฟิลิปปินส์ และโอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉิน 

จ�านวน 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือ 915,000 บาท เพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงานตอบโต้ภัยพิบัติของกาชาดฟิลิปปินส์ต่อสถานการณ์ 

พายุไต้ฝุ่นโกนี หลังจากพายุดังกล่าวพัดถล่มพื้นที่ตอนใต้ของเกาะลูซอน 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และต่อมาได้ทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่น 

ท�าให้เกิดน�้าท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 22 ราย 

บาดเจ็บ 165 คน สร้างผลกระทบต่อประชาชนกว่า 1,190,000 คน และ

ท�าให้บ้านเรือนกว่า 50,000 หลัง ได้รับความเสียหาย 

 ก่อนหน้านี้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

หลายคร้ัง กาชาดฟิลิปปินส์ได้ปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันที โดย

มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล และหน่วยปฏิบัติการ

กู้ภัย พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านจิตใจและสวัสดิการอื่น ๆ  

แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงร้องขอความช่วยเหลือในการตอบโต้ภัยพิบัติ

จากกองทุนเพื่อการบรรเทาภัยพิบัติฉุกเฉิน (The Disaster Relief  

Emergency Fund–DREF) สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง

ระหว่างประเทศ (IFRC)

สภากาชาดไทยสนับสนนุการปฎิบติังานตอบโต้ภยัพิบติัของกาชาดฟิลปิปินส์

 ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ 
สภากาชาดไทย ให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ส�าหรับประชาชนทั่วไป ทั้งด้านกายภาพบ�าบัด 
และการฝังเข็มประยุกต์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
ณ ศนูย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์ เฉลมิพระเกยีรติ 
หมู่ที่ 9 บ้านสามเรือน ต�าบลบางจัก อ�าเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน 2563 โดยมี เหล่ากาชาดจังหวัด
อ่างทอง ร่วมด้วย

 สภากาชาดไทย เปิดรับบริจาคเงนิเพ่ือน�าไปช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภยั
ภาคใต้ ผ่านบญัชธีนาคารกสกิรไทย สาขาส�านกัสลีม ชือ่บญัช ี"สภากาชาดไทย 
เพือ่ภยัพบิตั"ิ เลขที ่001-1-34567-0 หากประสงค์รบัใบเสร็จ แจ้งชือ่-นามสกลุ 
เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ระบุเพื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย พร้อมแนบสลิปการโอนผ่านทาง email : donation@redcross.or.th 
หรือ โทรสาร 0 2250 0312

หน่วยแพทย์เคลือ่นที่ให้บรกิาร ณ ศนูย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์ เฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัอ่างทอง

เปิดรับบริจาคโครงการปันน�้าใจ

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เชียงใหม่ นางอ�าไพพรรณ ทบัทอง นายกกิง่กาชาดอ�าเภอแม่รมิ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่กาชาดอ�าเภอ เย่ียมผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 4 ราย 
พร้อมมอบที่นอนน�้ายางพาราส�าหรับใช้ปูนอน ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอแม่ริม  
 
 
  

เหล ่ากาชาดจังหวัด

 นครศรีธรรมราช คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครศรธีรรมราช น�าอาหารกล่อง น�า้ดืม่ ขนม และนม จ�านวน 50 ชดุ มอบให้แก่
ผูป้ระสบอทุกภยั หลงัจากทีฝ่นตกหนกัอย่างต่อเนือ่ง ตัง้แต่วนัท่ี 27 พฤศจกิายน 
ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนไตรภูมิ ต�าบลโพธิ์เสด็จ อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 
 

พะเยา นางฐิฐา เชียงวงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั ออกหน่วยโครงการ “วนักาชาด 
บรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข ปวงประชา” มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ 
นางสาวรุ่งนภา เผ่าตัน ผู้ป่วยติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 2 ต�าบล
หนองหล่ม อ�าเภอดอกค�าใต้   

กระบี่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบ 
ถุงยังชีพ เคร่ืองอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางฝะ หวาหาบ  
อายุ 65 ปี ผู้ป่วยติดเตียง มีโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง  
ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 5 ต�าบลหนองทะเล อ�าเภอเมืองกระบี่ 

ลพบุรี นางเอรีญา ยินดีผล นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอชัยบาดาล  
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบเครื่องอุปโภค  
บริโภค และเงินช่วยเหลือผู ้สูงอายุ ผู ้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
ในเขตพื้นที่อ�าเภอชัยบาดาล เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น      
  
 

ชยัภมู ินางสายชล บญุอรณะ  นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัชยัภมู ิพร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยโครงการ  
"วันกาชาดบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุขปวงประชา" มอบถุงยังชีพ และ 
เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 6 ราย 
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ ในเขตพื้นที่อ�าเภอซับใหญ่ 



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2251 1621

ปกิณกะ

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

 � ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย จดัโครงการพฒันาบุคลากร
ศนูย์ดวงตา ประจ�าปี 2564 ระหว่างวนัที ่16-18 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมอุทัยริเวอร์เลค รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี จึงของด
จ�าหน่ายเยื่อหุ้มรกและเยื่อตาขาว ในช่วงวันดังกล่าว ขออภัย
ในความไม่สะดวก

 � ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย 
สภากาชาดไทย จดัโครงการฝึกอบรมประจ�าปีงบประมาณ 2564 
หลกัสตูรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เรยีนทฤษฎอีอนไลน์ ฝึกและ
สอบปฏิบัติภายในห้องประชุมสภากาชาดไทย จ�านวน 5 รุ่น 
(ส�าหรับประชาชน 60 คน/รุ่น) ส�าหรับรุ่นที่ 1 อบรมและสอบ
ภาคปฏิบัติ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สมัครเรียนออนไลน์
ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 4-24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเปิดรับ
สมคัรตัง้แต่วนัท่ี 14 ธันวาคม 2563-15 มกราคม 2564 ผูส้นใจ 
ลงทะเบียนได้ท่ี www.training.redcross.or.th สอบถาม
โทร. 0 2256 4041

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 
ประจ�าปี 2564 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 (อบรมระหว่างวันที่  
1 มีนาคม-8 มิถุนายน 2564) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ เปิด
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 (อบรมระหว่าง
วันที่ 3 พฤษภาคม-20 สิงหาคม 2564) สาขาการพยาบาล 
เวชปฏิบัติท่ัวไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) เปิดรับสมัครตั้งแต่
บดันีถ้งึวนัที ่31 มนีาคม 2564 (อบรมระหว่างวนัที ่7 มถินุายน- 
24 กนัยายน 2564) สาขาการพยาบาลสาธารณภัย เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 4 มกราคม-30 เมษายน 2564 (อบรมระหว่าง 
วันที่ 5 กรกฎาคม-22 ตุลาคม 2564)

 � ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ สถานเสาวภา ประกอบด้วย 
คลนิิกเสรมิภูมคิุม้กันและอายุรศาสตร์การท่องเทีย่ว คลนิกิป้องกนั
โรคพษิสุนขับ้า และคลนิกิพษิจากสตัว์ ปิดท�าการเนือ่งในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่ วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 

 � ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการพัฒนาต้นแบบ
การศึกษาร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อ
เสริมสร้างความปลอดภัยในผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยการเรียนรู้ผ่าน
สถานการณ์จ�าลองเสมือนจริงออนไลน์ เปิดโอกาสให้นิสิต 
นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ได้ฝึกปฏิบัติงาน
ร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินให้เกิดความช�านาญ และเข้าใจ
หน้าที่ความส�าคัญของแต่ละวิชาชีพ อันจะส่งผลให้การดูแล
ผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความปลอดภัยของ
ผู้ป่วย ลด medical errors ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความ 
สูญเสียภายในสถานพยาบาล โดยสามารถโอนเงินได้ที่บัญชี 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กองทุนการวิจัย
โครงการพฒันาต้นแบบการศกึษา) ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขา
สภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 430-067873-5 ส่งหลักฐานการ
โอนเงินได้ที่ chulas4p@gmail.com เพื่อขอใบเสร็จน�าไปใช้
ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 

สารพันข่าว

 
ชวนท�าบุญด้วยการบริจาคโลหิต ณ บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) 

 ศนูย์บริการโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เชญิชวนร่วมท�าบญุบริจาคโลหิตช่วยเหลอื
ผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 1-23 ธันวาคม 2563 พร้อมรับ “เหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 
วัดบ้านไร่ รุ่นที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิต” ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจ�าที่บ้านทรงไทย  
(ย่านวงศ์สว่าง) เปิดรับบริจาคโลหิตทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (ปิดท�าการ 
วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี) สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2256 4300

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่ได้มีการจ�าหน่ายโลหิตบริจาค แต่มีการคิดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนในการจัดเตรียมโลหิตให้มีคุณภาพ
และความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล เพื่อน�าไปใช้กับผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษา โดยก�าหนดค่าบ�ารุงน�้ายาและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมโลหิต
ให้โรงพยาบาลเป็นอัตราเดียวกันทุกโรงพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ ส.ค.ส. ประจ�าปี
พุทธศักราช 2564 เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปวัว พร้อมข้อความลายพระหัตถ์

พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2564

ชี้แจงต้นทุนในการจัดเตรียมโลหิต


