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เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นประธานการประชุม
สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35
เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 35 รูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม
เขตปทุมวัน โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ
-  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี ปีที่ 3 ของการด�ำรงต�ำแหน่ง
-  งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการด�ำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (มคอ.7) และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจ�ำปี
การศึกษา 2563
-  (ร่าง) แผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
และมี 4 ประเด็นมุ่งเน้น ได้แก่ 1) การผลิตพยาบาลนักปฏิบัติเชิงรุก 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตที่มีความโดดเด่น
ด้านการดูแลผู้ประสบสาธารณภัย 3) ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ ด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานบริการวิชาการ
ที่ประชาชน ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์ 4) ระบบกายภาพของสถาบันมีความปลอดภัย
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ประชุมผู้น�ำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18 รูปแบบออนไลน์

สภากาชาดไทย เป็นเจ้าภาพการประชุมทางไกลผู้น�ำกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2564 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ร่วมประชุม
110 คน น�ำโดยประธานและเลขาธิการของกาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดงในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ได้แก่ สภากาชาดไทย
สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม กาชาดกัมพูชา สภากาชาดอินโดนีเซีย องค์การกาแดงลาว สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย
สภากาชาดเมียนมา กาชาดฟิลิปปินส์ กาชาดสิงคโปร์ กาชาดติมอร์-เลสเต และสภากาชาดเวียดนาม รวมทั้งผู้บริหารของคณะกรรมการกาชาด
ระหว่างประเทศ สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน และศูนย์ประสานงานอาเซียน
เพื่อการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการบริหารภัยพิบัติ ได้เข้าร่วมหารือในวาระต่าง ๆ
ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นส�ำคัญที่น่าสนใจ อาทิ การเผชิญความท้าทายโรคระบาดโควิด–19 การตอบโต้และการฟื้นตัวภายหลัง
โรคระบาด ความก้าวหน้าจากผลการประชุมผูน้ ำ� กาชาดและเสีย้ ววงเดือนแดง ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครัง้ ที่ 17 ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ
ตามค�ำมัน่ ของขบวนการกาชาด ค�ำมัน่ ระดับภูมภิ าค และค�ำมัน่ ระดับโลก การท�ำงานของเครือข่ายในสาขาต่าง ๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเตรียมความพร้อมเพือ่ การประชุมตามธรรมนูญกาชาดระหว่างประเทศและการเลือกตัง้ ของขบวนการกาชาด ความร่วมมือกับศูนย์ประสานงาน
อาเซียนเพือ่ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกีย่ วกับการบริหารภัยพิบตั แิ ละส�ำนักเลขาธิการอาเซียน และการบรรยายพิเศษเรือ่ ง การพัฒนาวัคซีน
ChulaCov19 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผู้อ�ำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมือ่ เสร็จสิน้ การประชุมสภากาชาดไทยได้สง่ มอบการเป็นเจ้าภาพในการประชุมครัง้ ที่ 19 ในปี 2565
ให้แก่ สภาเสี้ยววงเดือนแดงบรูไน ดารุสซาลาม

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่กลุ่มเปราะบาง

พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ณ โครงการสุขาภิบาล 1 การเคหะแห่งชาติ ซอยนวมินทร์ 74 เขตคันนายาว
หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม เป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ที่ได้ประสานงานจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับ
การสนับสนุนจากสภากาชาดจีน โดยมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม มาตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน
2564 ในพื้นที่ 8 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางบอน บางแค คันนายาว  ธนบุรี ดินแดง ราชเทวี ทวีวัฒนา และคลองเตย

มอบยาฟาวิพิราเวียร์และเรมเดซิเวียร์ ช่วยผู้ป่วยโควิด-19
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มอบยาฟาวิพริ าเวียร์ จ�ำนวน 1,240,000 เม็ด และยาเรมเดซิเวียร์ จ�ำนวน
10,000 ขวด ให้แก่สภากาชาดไทยเพือ่ น�ำไปใช้รกั ษาผูป้ ว่ ยติดเชือ้ โควิด-19
โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และศาสตราจารย์
นายแพทย์สทุ ธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์
และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับมอบ เมือ่ วันที่
21 กันยายน 2564 ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

มอบเงินสมทบกองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19
ศาสตราจารย์ เภสั ช กรหญิ ง กาญจน์ พิ ม ล ฤทธิ เ ดช
รองผู ้ อ� ำ นวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ า ยบริ ห าร
และเทคนิ ค มอบเงิ น จ� ำ นวน 1,000,000 บาท สมทบทุ น
สภากาชาดไทยกองทุนกาชาด เพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19
ส�ำหรับประชาชน (ส่วนของสถานเสาวภา) โดยมี คุณหญิงชฎา
วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย รับมอบ ณ ตึกจงกลนี
วัฒนวงศ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุ ประจ�ำปี 2564

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็ม สธ. แก่บุคลากรสภากาชาดไทย แพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการท�ำงาน ประจ�ำปี 2564 และบุคลากรสภากาชาดไทยที่ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปี
แล้วขอลาออก เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและระลึกถึงมิตรภาพที่ดีตลอดระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกันที่สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน
2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ส�ำหรับปีนี้มีบุคลากรสภากาชาดไทย แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเกษียณอายุการท�ำงาน ตลอดจนบุคลากร
สภากาชาดไทยที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี แล้วขอลาออก รวมทั้งสิ้น 227 คน

จัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสภากาชาดไทย
โดยอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ โดยปรับจาก
หน่วยงานเดิมที่ปรากฏในข้อบังคับสภากาชาดไทย พ.ศ. 2500 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 83 พ.ศ. 2562 ข้อ 36 จ�ำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. ส�ำนักงานบริหารกลาง
2. ส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3. งานเลขานุการคณะกรรมการ
โดยได้มีการควบรวมส�ำนักงานบริหารและส�ำนักงานกลางเข้าด้วยกัน เป็นส�ำนักงานบริหารกลาง ยกระดับหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ ขึ้นเป็นส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล และให้ปรับส�ำนักเลขานุการคณะกรรมการ เป็นงานเลขานุการคณะกรรมการ

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ถาม-ตอบกับประธาน ICRC เกี่ยวกับสถานการณ์ ใน อัฟกานิสถาน
นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการ
กาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เดินทางกลับจากการ
เยือนอัฟกานิสถาน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2564
เพื่อรับฟังปัญหาและพูดคุยกับบุคคลในพื้นที่ ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าหน้าที่ของ ICRC ที่ปฎิบัติงานภาคสนาม
รวมไปถึงชาวอัฟกัน และผูน้ ำ� กลุม่ ตาลีบนั การไปเยือน
ครัง้ นีข้ องประธาน ICRC เห็นอะไรบ้าง และจะสามารถ
ท�ำอะไรได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวอัฟกานิสถาน
นายปีเตอร์ เมาเรอร์ เข้าพบกับแกนน�ำตาลีบัน
เพื่อหารือถึงแผนการสนับสนุนงานด้านมนุษยธรรมในอัฟกานิสถาน
Q : หลังจากใช้เวลาในอัฟกานิสถาน 4 วัน รู้สึกอย่างไรกับสถานการณ์ในตอนนี้บ้าง
A : ผมเห็นร่องรอยแห่งสงครามในทุกที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการของ ICRC รับคนไข้ใหม่จ�ำนวนมาก ตัวเลขผู้บาดเจ็บพุ่งสูงขึ้น หลายคนสูญเสีย
สมาชิกครอบครัวเพราะสงคราม เด็กเติบโตในครอบครัวที่แตกสลาย ผมเห็นหลุมศพของผู้คนมากมายตามสองข้างทาง หลายหลุมเพิ่งถูกขุดขึ้น
แสดงให้เห็นถึงความสูญเสียในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้ ในอีกมุมก็ได้เห็นชีวิตที่ด�ำเนินต่อไปของชาวเมือง ตลาดยังคงเปิดอยู่ ผู้คนจับจ่ายใช้สอย
ตลอดสองข้างทาง การต่อแถวเข้ารับบริการธนาคารยาวมาก แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่ยาวนานด้านเศรษฐกิจทีป่ ระเทศนีต้ อ้ งเผชิญ และเห็นการประท้วง
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่วนมากเป็นการประท้วงของสตรีที่เรียกร้องสิทธิของตนภายใต้การปกครองใหม่ พวกเขากลัวสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมากพอ ๆ
กับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไป มันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันหลายอย่างส�ำหรับเวลา 4 วัน
Q : ใน 4 วันท�ำอะไรบ้าง
A : ผมไปเยี่ยมกิจกรรมของ ICRC ในหลายพื้นที่ เริ่มจากกรุงคาบูล ได้พูดคุยกับตัวแทนตาลีบันถึงบรรยากาศการให้ความช่วยเหลือว่าจะเป็นอย่างไร
ซึ่งไม่ใช่การพูดคุยครั้งแรก เคยคุยกันมาหลายครั้งในอดีต เพราะมีหลายพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตาลีบัน ครั้งนี้เป็นการพูดคุยอีกครั้งเพื่อย�้ำถึง
บทบาทหน้าทีข่ อง ICRC ซึง่ ตาลีบนั ให้ความสนใจ และยังสนับสนุนให้ขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ เราต้องการความมัน่ ใจว่า
เจ้าหน้าที่ของ ICRC จะสามารถเข้าถึงประชาชนชาวอัฟกานิสถานเพื่อให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าเด็ก สตรี หรือคนกลุ่มอื่น ๆ เป็นการคุยเรื่องเดิม
ในสถานการณ์ใหม่ เพราะในตอนนี้ตาลีบันไม่ได้ควบคุมเพียงแค่พื้นที่บางส่วน แต่ควบคุมพื้นที่ทั้งประเทศ
Q : จะเกิดอะไรกับผู้หญิงในอัฟกานิสถาน คุณมีความเห็นอย่างไร
A : ประเด็นนีไ้ ม่ใช่เรือ่ งใหม่ แต่เป็นค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ มานานแล้ว ส�ำหรับคนทีท่ ำ� งานในอัฟกานิสถานเรารูว้ า่ มันยากทีจ่ ะน�ำแนวคิดหรือคุณค่าทางศาสนา
มาพบกันครึง่ ทางกับประเด็นด้านสิทธิตามมาตรฐานสังคมภายนอก ค�ำถามนีเ้ พียงแค่ถกู ยกขึน้ ให้เห็นชัดเพราะสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงไม่กเี่ ดือนทีผ่ า่ นมา
ICRC ท�ำงานในพื้นที่มากว่า 30 ปี เราให้ความส�ำคัญมาตลอดเรื่องการเข้าถึงความช่วยเหลือของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ไม่เกี่ยงเชื้อชาติ ผมเชื่อว่า
ประเด็นเกี่ยวกับผู้หญิงจะถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งภายใต้สถานการณ์ที่ต่างไป
Q : แล้วเจ้าหน้าที่ของ ICRC ในอัฟกานิสถานมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้
A : รู้สึกสะเทือนใจ เนื่องจากในบรรดาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกว่า 1,800 คนของเราในอัฟกานิสถาน แทบไม่มีใครเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง
ยาวนาน 40 ปี ทุกคนมีญาติ เพื่อน คนรู้จัก ที่เสียชีวิตจากสงคราม ทุกคนมีรอยแผลที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ผู้หญิงล�ำบากใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
พวกเขาไม่แน่ใจว่ายังสามารถออกจากบ้านมาท�ำงานได้หรือไม่ ควรแต่งตัวแบบไหน ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย ICRC ในฐานะองค์กร
ย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดูแลสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ของเราที่ต้องลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม
Q : ICRC คุยกับตาลีบันอย่างไรให้เขาเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)
A : เราคุยกับตาลีบันมานานแล้ว ก่อนหน้านี้ในฐานะกลุ่มติดอาวุธ ICRC เคยเข้าเยี่ยมเรือนจ�ำเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับแกนน�ำ
ตาลีบัน ดังนั้นเรื่องของกฎหมายมนุษยธรรมเป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้นมานาน และมีตัวอย่างให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ มองจากข่าวอาจคิดว่าสถานการณ์
ตอนนี้รุนแรงและไร้มนุษยธรรม แต่ผมบอกได้ว่าที่จริงแล้วสถานการณ์สามารถแย่ได้มากกว่านี้อีก จะเห็นว่าการยึดเมืองของตาลีบันส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนน้อยมากเมื่อเทียบกับสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ประเทศอื่น ซึ่งนี่คือผลของการพูดคุยอย่างยาวนานระหว่าง ICRC กับประเทศ
สมาชิก NATO และตาลีบัน
ต่อฉบับหน้า
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

อ�ำนาจเจริญ

นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ นายประชัน บุตตะ ผู้สูงอายุและผู้ป่วย
ติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 4 ต�ำบลโนนงาม อ�ำเภอปทุมราชวงศา
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิตต่อไป

อ่างทอง นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเงินช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จ�ำนวน 14 ราย ในพื้นที่อ�ำเภอ
ป่าโมก ณ หอประชุมอ�ำเภอป่าโมก อ�ำเภอป่าโมก

สมุทรปราการ

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบ
สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ถุงยังชีพ จ�ำนวน 900 ชุด ให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อน
มอบชุดธารน�้ำใจให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุฝนตกหนักท�ำให้ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ในพื้นที่อ�ำเภอยะหา จ�ำนวน
เกิดน�้ำท่วมขัง จ�ำนวน 673 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอ 600 ชุด และพื้นที่เทศบาลนครยะลา จ�ำนวน 300 ชุด
เมืองจังหวัดสมุทรปราการ

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

พระนครศรีอยุธยา นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอ�ำเภอผักไห่ ประธาน สงขลา นางญาณิน สุรยิ ะวงศ์ นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอสะเดา พร้อมด้วย

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิ่งกาชาดอ�ำเภอผักไห่ นางอรนฤมล ธุระพันธ์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอผักไห่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาด ณ ศาลาประชาคม อ�ำเภอสะเดา มีผบู้ ริจาคโลหิต 88 ราย คิดเป็นปริมาณ
อ�ำเภอ จัดท�ำอาหารปรุงสุกเพือ่ น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย พร้อมมอบ โลหิต 39,600 ซีซี
ถุงยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต�ำบลท่าดินแดง ต�ำบล
กุฎี และต�ำบลบ้านใหญ่
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ขอเชิญส่งผลงานชิงรางวัลด้านเอดส์
ขอเชิญส่งผลงานชิงรางวัลด้านเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
สภากาชาดไทย เชิญชวนส่งผลงานด้านเอดส์ที่ท�ำคุณประโยชน์ให้
กับสังคม เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลหรือองค์กรดีเด่นด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. บุคคลด้านการแพทย์และสาธารณสุข 2. บุคคลดีเด่นด้านสังคม
3. สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น 4. สถานประกอบการดีเด่น 5. สถาบัน
การศึกษาดีเด่น 6. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น 7. ครอบครัวดีเด่น
8. ชมรม/กลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น
โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับประทานโล่รางวัลในงาน
“เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2564 ส่งผลงาน
พร้อมภาพประกอบไปที่ ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104
ถนนราชด�ำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29
ตุลาคม 2564 สอบถาม โทร. 0 2251 6711-5 ต่อ 119

สารพันข่าว
 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย สรรหาผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานสถาบัน โดยเปิดรับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม
2564 ข้อมูลเพิม่ เติม www.stin.ac.th โทร. 0 2256 4092 ต่อ 1142 ยืน่ ใบสมัคร
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ที่ Email : porntip.c@stin.ac.th
 ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครแพทย์ประจ�ำบ้าน
จ�ำนวน 10 ต�ำแหน่ง และแพทย์ใช้ทนุ 2 ต�ำแหน่ง ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติม
ได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/fammed สอบถามโทร. 0 2256 5389
 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 28
ประจ�ำปี 2564 หัวข้อ New Normal in Transfusion Medicine ระหว่าง
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ลงทะเบียนได้ที่ www.nbctrcsconf2021.com
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ค่าลงทะเบียน 500 บาท สอบถาม
โทร. 0 2263 9600–99 ต่อ 1821, 1822

ติดตั้งถังเก็บน�้ำ
แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 33 ทวิ แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 65) พุทธศักราช 2546 และโดยอนุมัติคณะกรรมการ
สภากาชาดไทยในการประชุม ครั้งที่ 342 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉันชาย
สิทธิพนั ธุ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2568
อาศัยอ�ำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 18 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2552 ให้แต่งตั้ง นางนนทิยา
แก้วเกตุ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกลาง สภากาชาดไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 และให้แต่งตั้ง นายบุญรักษ์
สรัคคานนท์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2567

จ้างบุคลากรชั่วคราวสัญญาจ้างพิเศษ ส�ำนักงานบริหารกลาง
อาศัยระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคลากรชั่วคราว
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 หมวด 3 ข้อ 14 และหมวด 1 ข้อ 7 และระเบียบ
สภากาชาดไทย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2534 หมวด 3 ข้อ 15
ให้จา้ ง นางสาวกรองจิตร ชมสมุท เป็นบุคลากรชัว่ คราวสัญญาจ้างพิเศษ ต�ำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ส�ำนักงาน
บริหารกลาง สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2567

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

บริษทั ปตท. โกบอลเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน) มอบถังเก็บน�ำ้
ให้สภากาชาดไทยเพือ่ น�ำไปติดตัง้ ยังโรงเรียนหรือหมูบ่ า้ นทีข่ าดแคลน
ถังเก็บน�้ำสะอาด ในพื้ นที่ 56 จังหวัด จ�ำนวน 600 ถัง ในปี 2564
โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด�ำเนินการประสานงาน
ติดตัง้ ถังเก็บน�ำ้ ขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ส�ำหรับใช้อปุ โภค บริโภค
ในพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 6 ต�ำบลคลองน้อย อ�ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และในปี 2565 บริษัท ปตท. โกบอลเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
จะสนับสนุนถังเก็บน�้ำเพิ่มอีกจ�ำนวน 400 ถัง

Call Center
สภากาชาดไทย

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

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

