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ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2564
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดปทุมธานี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใย
และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาต
ให้สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
จั ด ตั้ ง ครั ว พระราชทาน อุ ป นายิ ก าผู ้ อ� ำ นวยการสภากาชาดไทย
ณ ศูนย์คหกรรมศาสตร์ช่อพวงชมพู คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที่ 7-16 กรกฎาคม 2564 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่
ส�ำหรับน�ำไปมอบให้แก่ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดปทุมธานี ซึง่ เป็นการจัดตัง้
ครัวพระราชทานฯ แห่งที่ 13 นับตัง้ แต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
เป็นประธานพิธเี ปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย
พร้อมมอบอาหารพระราชทานให้แก่ผแู้ ทนจากอ�ำเภอคลองหลวง 1,077 ชุด
อ�ำเภอธัญบุรี 600 ชุด อ�ำเภอล�ำลูกกา 900 ชุด อ�ำเภอเมืองปทุมธานี
300 ชุด อ�ำเภอสามโคก 100 ชุด อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว 200 ชุด และ
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อ�ำเภอหนองเสือ 100 ชุด รวม 3,277 ชุด จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยยากไร้ จ�ำนวน 3 ราย ในพื้นที่ต�ำบลคลองหก
อ�ำเภอคลองหลวง พร้อมมอบอาหารพระราชทาน น�้ำดื่ม และชุดธารน�้ำใจ
กูช้ วี ติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพือ่ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้
ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชนที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
อาหารปรุงสุกใหม่จากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการ
สภากาชาดไทย ได้แจกจ่ายในพื้นที่ 7 อ�ำเภอ ของจังหวัดปทุมธานี ได้แก่
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี อ�ำเภอคลองหลวง อ�ำเภอธัญบุรี อ�ำเภอล�ำลูกกา อ�ำเภอ
สามโคก อ�ำเภอลาดหลุมแก้ว และอ�ำเภอหนองเสือ และจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ครัวพระราชทาน อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ได้ผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน
และมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บุรีรัมย์
นครสวรรค์ และตรัง ไปแล้วรวมจ�ำนวน 145,104 ชุด และยังคง
ให้ความช่วยเหลือในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

พิธีบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพล
แด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายแด่ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ณ ตึกวชิรญาณวงศ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขมุ พันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินติ ประสูติเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2424 ทรงด�ำรงต�ำแหน่ง
อุปนายกผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ตั้งแต่ปี 2463-2475 และทรงมีพระอุปการคุณแก่สภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ

สภากาชาดไทยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้สภากาชาดเนปาล โต้ตอบการแพร่ระบาดโควิด-19
ฯพณฯ นายคเณศ ประสาท ธกาล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาลประจ�ำประเทศไทย และนายเล็ก นาถ โกวตัม ที่ปรึกษา
และอุปทูตเนปาลประจ�ำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดเนปาล รับมอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับการบริจาคจากสภากาชาดไทย
เพื่อใช้ในกิจกรรมโต้ตอบการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ของ
สภากาชาดเนปาล โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ
ดร. อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
สภากาชาดไทย

มอบเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยโควิด-19
นายวัลลภ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการมูลนิธิ
จริยธรรมพร้อมพูน พร้อมคณะ บริจาคเงิน จ�ำนวน 670,000 บาท ให้กับ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ) เพือ่ จัดซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์สำ� หรับรักษาผูป้ ว่ ยโควิด-19 โดยมี นายเตช บุนนาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์
กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564
ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สถานเสาวภาเปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย เป็นประธาน
เปิดหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส�ำหรับประชาชนของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยได้รับ
การสนับสนุนวัคซีนจากรัฐบาล และเปิดรับลงทะเบียนผ่าน google form ของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ส�ำหรับประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
และผู้ป่วย 7 โรคกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง
และโรคเบาหวาน
ขั้นตอนการลงทะเบียน มีดังนี้
1. ลงทะเบียนทางระบบหมอพร้อม
2. สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียนผ่าน google form (ระบบลงทะเบียนของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย) หรือ https://forms.gle/
ETnnYn1G9NxGPfFRA
3. เมือ่ ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนของสถานเสาวภาแล้ว สถานเสาวภาจะเเจ้งวันและเวลามารับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อมภายใน 3 วันท�ำการ
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ท�ำนัดที่สถานพยาบาลอื่น บุคคลที่มีโรคประจ�ำตัว
ขอให้น�ำหลักฐาน เช่น ยาที่ทานประจ�ำ มาในวันฉีดวัคซีนด้วย หากไม่สามารถมาตามนัดในวันที่แจ้งไปทางระบบหมอพร้อม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ
และวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 0 2252 0161-4 ต่อ 125 ในวันเเละเวลาท�ำการ

สถานีกาชาดที่ 5 บรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกระเบิด
จากเหตุระเบิดภายในโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จ�ำกัด ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ ท�ำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจ�ำนวนมากและเข้าพักในศูนย์พักพิง
ชั่วคราว สภากาชาดไทย น�ำโดย สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ มอบหน้ากาก N95 จ�ำนวน 400 ชุด ให้แก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ น�ำไปมอบให้แก่ผปู้ ระสบภัยส�ำหรับใส่ปอ้ งกันควัน ฝุน่ ละอองทีเ่ ป็นพิษจากการระเบิด
ณ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์ มูลนิธริ ว่ มกตัญญู สมุทรปราการ พร้อมมอบชุดสุขอนามัย
จ�ำนวน 200 ชุด แก่นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางพลีใหญ่ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว
องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
เพื่อน�ำไปบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้

อาสายุวกาชาดรวมพลังบริจาคโลหิต
นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
น�ำอาสายุวกาชาด สังกัดส�ำนักงานยุวกาชาด จ�ำนวน 103 คน ร่วมบริจาค
โลหิตในช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 และเพื่อฉลอง 99 สู่ 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย
โดยส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รณรงค์ให้อาสายุวกาชาด
ร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจ�ำทุกเดือน ไปจนถึงเดือนมกราคม 2565
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มูลนิธิเอสซีจี บริจาคห้องน�้ำส�ำเร็จรูปและฉากกั้น

มูลนิธิเอสซีจี บริจาคห้องน�้ำส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 2 ห้อง เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชน และฉากกั้น จ�ำนวน 12 ชุด ส�ำหรับใช้ในการจัดพื้นที่
ให้บริการประชาชนของฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ครั้งแรกกับการประกวดภาพถ่ายกับมืออาชีพ
ในหัวข้อ “Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน�้ำใจ”

ปลุกกระแสบริจาคโลหิต
แคมเปญ "Blood Challenge ได้เวลากลับมาช่วยเพื่อน"

สภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)
จัดประกวดภาพถ่ายครัง้ แรกร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic
Thailand และ Thai PBS ภายใต้หัวข้อ “Kindness during Crises :
ในวิกฤต มีนำ�้ ใจ” ผลงานทีผ่ า่ นการคัดเลือกจะน�ำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ
ภาพถ่ายที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2564
โดยเปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี
และประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ชนะแต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล จ�ำนวน
10,000 บาท รางวัลชมเชย 2 รางวัล จ�ำนวน 3,500 บาท และ 3,000 บาท
และรางวัลยอดนิยม (popular vote) เงินรางวัล จ�ำนวน 7,000 บาท
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ติดตามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/icrcth

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้าง
ความวิตกกังวลต่อผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างมาก ท�ำให้ภาพรวมการบริจาค
โลหิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ขาดแคลนโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวน
ร่วมแคมเปญ "Blood Challenge ได้เวลากลับมาช่วยเพื่อน" อยู่ที่ไหน
ก็สามารถร่วมแคมเปญได้ เพียงถ่ายภาพบริจาคโลหิต หรือภาพที่ถือป้าย
เขียนข้อความ #BloodChallenge โพสต์ภาพ พร้อมข้อความเชิญชวน
บริจาคโลหิตสั้น ๆ ผ่านทาง Facebook ส่วนตัว ตั้งค่าเป็นสาธารณะ
ติด #BloodChallenge และ Tag เชิญชวนมา Challenge บริจาคโลหิต
เพิ่มอีก 3 คน เพียงเท่านี้คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

5

กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ผนึกก�ำลังรับมือกับ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“ภัยคุกคามต่อความอยู่รอด”

กลุม่ องค์กรกาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ เชิญชวน
องค์ก รด้า นมนุ ษยธรรมทั่ว โลกร่วมลงนามกฎบัตรภู มิอากาศและ
สิง่ แวดล้อมขององค์กรมนุษยธรรม (Climate and Environment Charter for
Humanitarian Organizations) ซึ่งคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนแดงระหว่างประเทศ
(IFRC) ร่วมกันน�ำเสนอเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กฎบัตรฉบับนี้มีเป้าหมาย
ส�ำคัญ คือ เพื่อผนึกก�ำลังระหว่างหน่วยงานร่วมกันท�ำความเข้าใจปัญหา
สิ่งแวดล้อม และศึกษาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหา
ใหญ่ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนกว่า 97.6 ล้านคนทั่วโลก (โดยเฉพาะผู้คน
ที่เผชิญกับสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบอยู่แล้ว)
นายจากัน ชาปาเกน เลขาธิการ IFRC กล่าวว่า “การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อความอยู่รอดของมนุษยธรรม และ
เป็นเรือ่ งทีห่ น่วยงานภาคส่วนมนุษยธรรมต้องให้ความใส่ใจอย่างยิง่ ชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบทั่วโลก รวมถึงเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกลุ่มองค์กร
กาชาดฯ เข้าใจระดับภัยคุกคามนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น เราจึงมีงานอีกมาก
ทีต่ อ้ งเร่งลงมือท�ำเพือ่ ลดภัยอันตรายทีช่ มุ ชนต่าง ๆ ก�ำลังเผชิญอยู่ เพือ่ ช่วย
ชุมชนดังกล่าวสร้างความเข้มแข็งและปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศได้ และเพื่อให้องค์กรมนุษยธรรมร่วมกันลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย”
พันธสัญญา 7 ประการ ของกฎบัตรฉบับนี้ ได้แก่
1. เร่งให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และช่วยเหลือกลุ่มคนที่
เสีย่ งได้รบั ผลกระทบสูงสุดจากวิกฤตการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและ
สิ่งแวดล้อม
2. ท�ำให้งานด้านมนุษยธรรมมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเร็ว
3. ให้ผู้น�ำท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
ด้วยการให้ค�ำแนะน�ำและแบ่งปันประสบการณ์
4. เพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับภัยอันตรายของการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อม และคิดค้นหนทางแก้ไขปัญหาโดยอ้างอิง
จากหลักฐาน
5. ท�ำงานร่วมกันทัง้ ในภาคส่วนงานด้านมนุษยธรรมและภาคส่วนอืน่ ๆ
เพือ่ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการด�ำเนินการเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
6. โน้มน้าวให้มกี ารด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน และมีเป้าหมายทีส่ งู ขึน้
ในการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม
7. ก�ำหนดเป้าหมายและวัดผลความคืบหน้าของการด�ำเนินการ
ควบคู่กับการปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ให้ได้

นายโรเบิร์ต มาร์ดินิ ผู้อ�ำนวยการ ICRC กล่าวว่า “เราต้องเร่งมือ
ด�ำเนินการ และในฐานะประชาคมมนุษยธรรมนัน้ เรามีหน้าทีต่ อ้ งร่วมกันเสริมสร้าง
ความเชีย่ วชาญ และรับมือกับวิกฤตสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อมอย่างเหมาะสม
เราต้องร่วมมือกันหากเราต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนที่
สุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบสูงสุด”
ข้อมูลทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดย IFRC พบว่า จ�ำนวนประชากรทัว่ โลกทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติทมี่ สี าเหตุมาจากการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและสภาพภูมอิ ากาศ
ในช่วงปี 2562 มีมากถึง 97.6 ล้านคน ดังนั้น การคุ้มครองชีวิตและสิทธิของผู้คน
ในยุคปัจจุบนั และอนาคต จึงขึน้ อยูก่ บั การด�ำเนินการทางการเมืองทีจ่ ะต้องผลักดัน
ให้มีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หยุดการท�ำลายสิ่งแวดล้อม และปรับตัวรับมือ
กับอันตรายที่เพิ่มขึ้น
อิกนาซิโอ แพคเกอร์ ผู้อ�ำนวยการบริหารของ International Council of
Voluntary Agencies (ICVA) กล่าวว่า “ วิกฤตสภาพภูมอิ ากาศส่งผลต่อการปฏิบตั งิ าน
ด้านมนุษยธรรมทัว่ โลก เราต้องเร่งด�ำเนินการและเพิม่ ความพยายามในการรับมือ
กับความท้าทายนี้ ในทีป่ ระชุมสมัชชาทัว่ ไป ครัง้ ที่ 18 ของสภาหน่วยงานอาสาสมัคร
นานาชาติ (ICVA) เราได้ร่วมกันลงนามในกฎบัตรภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กรมนุษยธรรม เราจึงขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานร่วมลงนามและด�ำเนินการ
ร่วมกัน เพราะการร่วมแรงร่วมใจกันจะช่วยให้เราท�ำงานได้มีประสิทธิภาพที่สุด”
ปัจจุบนั วิกฤตสภาพภูมอิ ากาศและสิง่ แวดล้อมส่งผลกระทบต่อชีวติ ผูค้ น
กลุ่มองค์กรกาชาดฯ ตั้งเป้ารวบรวมรายชื่อให้ส�ำเสร็จก่อนการประชุม
ในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกายไปจนถึงสภาพจิตใจ อาหาร น�้ำ และความมั่นคง สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP26) จะเริ่มต้นขึ้น
ทางเศรษฐกิจ แม้ว่าวิกฤตนี้จะส่งผลต่อทุกคนแต่กลุ่มคนยากจนและชุมชน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพือ่ แสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาอันเข้มแข็งของประชาคม
เปราะบางเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าใคร
มนุษยธรรมในการยกระดับการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : กฎบัตรภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขององค์กรมนุษยธรรม จัดท�ำขึ้นเพื่อประชาคมมนุษยธรรม โดยประชาคมมนุษยธรรม ได้แก่ ICRC IFRC
และคณะกรรมาธิการที่ปรึกษา ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และมนุษยธรรม ร่วมกันสนับสนุนจัดท�ำกฎบัตรฉบับนี้ แนวทางการจัดท�ำ
มาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ของความตกลงปารีส กรอบการด�ำเนินงาน Sendai เพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ กฎหมายและมาตรฐานระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
และกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายสิ่งแวดล้อม

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

สมุทรปราการ

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
เยีย่ มให้กำ� ลังใจพร้อมมอบอาหารปรุงสุก จ�ำนวน 300 กล่อง แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั
ผลกระทบจากเหตุระเบิดโรงงานหมิงตี้ เคมิคอล จ�ำกัด ณ ศูนย์ชว่ ยเหลือ
ประชาชนองค์การบริหารส่วนต�ำบลบางพลีใหญ่ อ�ำเภอบางพลีใหญ่

นครราชสีมา

นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมประกอบอาหารครัวเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ จัดท�ำข้าวกล่อง
จ�ำนวน 560 กล่อง มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์
นครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา โรงพยาบาลสนาม
และโรงพยาบาลมหาราช

เชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ปทุมธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบสิง่ ของอุปโภค มอบชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 พร้อมน�้ำดื่ม ซึ่งร้องขอผ่าน
และเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 2,000 บาท ให้แก่ นางศรีวิลัย ศรีพระจันทร์ ระบบแอปพลิเคชันพ้นภัย ให้แก่ผู้ที่กักกันโรคโควิด-19 ในเขตพื้นที่ต�ำบล
ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 264 หมู่ที่ 8 ต�ำบลริมใต้ อ�ำเภอแม่ริม
ลาดสวาย อ�ำเภอล�ำลูกกา

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ชลบุรี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย บุรรี มั ย์ นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอกระสัง พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ
เบือ้ งต้นแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 จ�ำนวน 9 ราย
ในเขตพื้นที่ต�ำบลนาจอมเทียน ต�ำบลบางเสร่ และต�ำบลแสมสาร

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค
บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย
จ�ำนวน 57 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลกันทรารมย์และต�ำบลหนองเต็ง
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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อบรมออนไลน์หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด

ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดท�ำหลักสูตรพืน้ ฐานยุวกาชาด “Online
RCY Basic Courses” ในรูปแบบ Online เพือ่ ให้ผสู้ นใจสามารถเข้าถึงได้ทกุ ที่ ทุกเวลา
โดยลงทะเบียนผ่าน https://thaircy.redcross.or.th/studentregister จากนัน้ น�ำ User name
และ Password เข้าเรียนได้ที่ https://thaircy.redcross.or.th/courses/

 มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เปิดรับสมัครต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการหมู่บ้านเด็ก ปฏิบตั งิ านทีห่ มูบ่ า้ นเด็ก จังหวัดนครปฐม
และเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บริบาลเด็กเล็ก 3 ต�ำแหน่ง และลูกจ้าง
ต�ำแหน่งพนักงานเลี้ยงเด็ก 1 ต�ำแหน่ง ลูกจ้างต�ำแหน่งพนักงาน
ท�ำความสะอาด 1 ต�ำแหน่ง ปฏิบตั งิ านทีฝ่ า่ ยพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ติดต่อขอทราบรายละเอียด
เพิม่ เติม โทร. 0 2256 4209 ในวันและเวลาราชการ
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดท�ำวีดีโอนิทรรศการผลงานวิจัยที่เป็น
นวัตกรรม โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท
อาร์.พี. มีเดีย กรุ๊ป จ�ำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 253,055
บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องท�ำงานสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ผูไ้ ด้รบั
การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ส.พรรณรัตน์ โดยเสนอราคา
เป็นเงินทัง้ สิน้ 195,000 บาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างท�ำ
พาร์ติชั่นพร้อมติดตั้งส�ำหรับกั้นพื้นที่นั่งท�ำงานของอาจารย์สาขา
วิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด เอ.ยู.เค. เฟอร์นิเจอร์
โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 399,110 บาท ประกาศผูช้ นะการเสนอ
ราคาจ้างติดตั้งเหล็กค�้ำยันต้นไม้ อาคารสิรินธรานุสรณ์ฯ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วรวัฒน์ ดีไซน์
จ�ำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทัง้ สิน้ 397,237.50 บาท

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 แบบ New Normal
สภากาชาดไทย ร่วมกับกองทัพเรือ ก�ำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 แบบ New Normal ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy, The Thai Red Cross Society และ Youtube กาชาด
คอนเสิร์ต Royal Thai Navy รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ำรุงสภากาชาดไทย
สามารถร่วมชมการแสดงในวันและเวลาดังกล่าวและร่วมบริจาคเงินสมทบการด�ำเนินงานช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์ได้ทางธนาคารทหารไทยธนชาต
เลขที่บัญชี 115-2-50386-6 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47” และธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 660-4-17792-0 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต
ครั้งที่ 47” ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ สอบถามโทร. 0 2475 3081
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2255 3727

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

