
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1589 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2564

	 นายเตช	 บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	 ซิโนฟาร์ม	 เข็มที่	 1	 

แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน	ณ ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เม่ือวันที่ 

5 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ก�าลังใจแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

ในการปฏิบัติงานคร้ังนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC)  

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ในการลงทะเบียนประชากรข้ามชาติ 

ทีย่งัไม่เคยได้รบัการฉดีวัคซนีมาก่อน รวมท้ังความร่วมมอืจากอาสาสมัครทัง้แพทย์ พยาบาล ชาวไทยและเมยีนมาในการปฏบิตังิานครัง้นีด้้วย

 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีนในครั้งนี้ มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีน 

ให้แก่ประชากรข้ามชาตเิบือ้งต้น จ�านวน 5,000 คน นอกจากหน่วยให้บรกิารส�านักงานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์	สภากาชาดไทย	

ยังมีหน่วยให้บริการฉีดวัคซีน	ณ	สถานีกาชาดที่	2	กรุงเทพฯ	สถานีกาชาดที่	11	วิเศษนิยม	กรุงเทพฯ	และสถานีกาชาดที่	5	สวางคนิวาส	

จังหวัดสมุทรปราการ

สภากาชาดไทยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้แก่ประชากรข้ามชาติ
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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย 

จังหวัดนครสวรรค์และลพบุรี

	 พลโท	นายแพทย์อ�านาจ	บาลี ผู้อ�านวยการส�านักงาน

บรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ 

ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที ่เข้าพบ นายชยนัต์	ศริมิาศ ผูว่้าราชการ

จงัหวดันครสวรรค์ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญงิศริิรัตน์	ศริมิาศ 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังสถานการณ ์

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอุทกภยัในพ้ืนทีจั่งหวดันครสวรรค์ 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

นครสวรรค์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจพร้อมมอบ 

ชุดธารน�้าใจฯ ให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 

ในพื้นที่ต�าบลหนองกรด อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ และต�าบล

หนองยาว อ�าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

 และเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผู้อ�านวยการส�านักงาน

บรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย พร้อมคณะ 

เข้ารบัฟังรายงานสถานการณ์อุทกภยัและการให้ความช่วยเหลอื

ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ�าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี 

นายสทุศัน์	นนัโท	จ่าจงัหวดัลพบุรี รักษาการนายอ�าเภอชยับาดาล 

นางวัชราภรณ์	 รุ่งสาคร	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  

ให้การต้อนรับ และลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมรถผลิตน�้าดื่ม	

สภากาชาดไทย	 ที่ให้บริการผลิตน�้าดื่มสะอาดส�าหรับ 

ใช้อปุโภค	บรโิภค พร้อมมอบชดุธารน�า้ใจฯ แก่ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากอทุกภยั จ�านวน 20 ราย ณ ต�าบลท่ามะนาว อ�าเภอชยับาดาล 

จังหวัดลพบุรี



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 33/2 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย พุทธศักราช 2500 แก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบังคับสภากาชาดไทย (ฉบับที่ 83)  

พทุธศักราช 2562 ข้อ 6	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	สภานายกิาสภากาชาดไทย	จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	

ให้แต่งตั้ง	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์ฉันชาย	สิทธิพันธุ์	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการ

สภากาชาดไทย	อีกต�าแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2568

 ตามมติคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 342 วันที่ 3 กันยายน 2564 อนุมัติให้จัดตั้งงานเลขานุการคณะกรรมการ และขึ้นตรงต่อเลขาธิการ

สภากาชาดไทย จึงมอบหมายให้ นางนนทิยา	 แก้วเกตุ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกลาง	 สภากาชาดไทย	 เป็นผู้ควบคุมก�ากับงานเลขานุการ 

คณะกรรมการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 อาศยัอ�านาจตามความในหมวด 3 ข้อ 15 แห่งระเบยีบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การบรหิารงานบคุคล พ.ศ. 2534 จงึให้แต่งตัง้	นางสนุนัทา	ศรอนสุนิ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด	 สภากาชาดไทย	 อีกต�าแหน่งหนึ่ง	

จนกว่าจะมีการสรรหาผู้เหมาะสมมาด�ารงต�าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 นายเตช	บุนนาค	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานเปิดงาน	Energy	Day โครงการบริหารจัดการพลังงานและระบบวิศวกรรม 

เพื่อการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ณ บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

 กิจกรรม Energy Day จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทยมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพลังงาน เกิดความตระหนักในการใช้พลังงาน

อย่างรู้คุณค่า น�ามาซึ่งการช่วยอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานให้เกิดเป็นนิสัย ซ่ึงนอกจากจะเกิดประโยชน์กับองค์กรแล้วยังสามารถน�าไปใช้ 

ในชวิีตประจ�าวันได้ด้วย โดยภายในงานมกีารมอบรางวลัให้แก่ผูช้นะการประกวดคลปิวดีิโอประหยดัพลงังาน	และการประกวดบลิค่าไฟฟ้าบ้าน	

พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกแจกของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย

การมอบหมายผู้ควบคุมก�ากับงานเลขานุการคณะกรรมการ

แต่งตั้งผู้รักษาการผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด

Energy Day ปลุกจิตส�านึกการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย เชญิชวนซปุเปอร์ฮีโร่ท่ีมีสขุภาพ

แข็งแรง บริจาคโลหิต กู้วิกฤติโควิด-19 เพื่อส�ารองโลหิตให้กับโรงพยาบาล ที่ต้อง 

นัดผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ผู้บริจาคโลหิตตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม	2564	

รับเสื้อยืด	“BLOOD	HERO” 

BLOOD HERO ปี 2  บริจาคโลหิตรับเสื้อ Limited Edition

 รองศาสตราจารย์	แพทย์หญงิดจุใจ	ชยัวานชิศิริ ผูอ้�านวยการ

ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�านวนผู้บริจาคโลหิตลดลงมาก  

โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศขาดแคลนโลหิตสะสม มีการเลื่อน 

การผ่าตัดและการรักษาพยาบาลเป็นเวลานานกว่า 6 เดือน  

เกิดอันตรายที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โรงพยาบาล

จ�าเป็นต้องนัดผู้ป่วยที่เล่ือนการผ่าตัดเข้ารับการรักษา โดยจะเพิ่ม 

เคสนัดผ่าตัดจาก 25% เป็น 50% ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 และ

ยงัต้องใช้โลหิตกบัผูป่้วยทีม่ภีาวะสญูเสยีโลหิตเฉยีบพลนั และผูป่้วย

โรคเลือดที่ต้องใช้โลหิตเป็นประจ�า

	 แคมเปญ	BLOOD	HERO	ปี	2	มอบเสื้อยืด	“BLOOD	

HERO”	ลาย	Limited	Edition	เป็นที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต	

ตลอดเดือนตุลาคม-ธันวาคม	 2564	 หรือจนกว่าของจะหมด	

ออกแบบโดย	SMILEYHOUND	BY	GREYHOUND	ดไีซน์เนอร์ 

แบรนด์ชั้นน�าของเมืองไทย โดยน�าสัญลักษณ์รูปหมายิ้ม 

มาผสมผสานกับสัญลักษณ์หยดเลือดแทนหน้ากาก ปกปิดตัวตน 

ที่แท้จริง เป็นการท�าความดีแบบปิดทองหลังพระ เปรียบเสมือน 

ความมุ ่งมั่นของผู ้บริจาคโลหิตในการช่วยเหลือผู ้ป่วยโดย 

ไม่หวงัสิง่ตอบแทน โดยม ีPresenter น้องเทนนสิ	-	พาณภิคั	วงศ์พฒันกจิ	

ฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกโตเกียว 2020 และทีมนักกีฬา 

เทควันโดทีมชาติไทย มาร่วมเป็นตัวแทนเชิญชวนปลุกพลัง 

ความเป็นฮีโร่ในตัวคุณ กู้วิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน 

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนผูป่้วยโควดิ-19 

เพศชาย ที่รักษาหายแล้ว บริจาคพลาสมาเพื่อน�าไปท�ายารักษาผู้ป่วย 

โควิด-19 ลงทะเบียนได้ท่ี https://bit.ly/3tIA1k7 เจ้าหน้าที่จะติดต่อ 

นัดหมายเพื่อคัดกรองในรายละเอียดต่อไป สอบถามเพิ่มเติม  

โทร. 0 2256 4300

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายแล้ว พลาสมาของท่านมีค่า 



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 
 ส่งมอบถังออกซิเจนให้สภากาชาดเมียนมา     ในโครงการ “Here With You” 

 สภากาชาดไทย ร่วมกบัสมาคมธรุกจิไทย–เมียนมา และสถานเอกอัครราชทตู ณ กรงุย่างกุง้ 

ในโครงการ Here With You บริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์	และถังออกซิเจนขนาด	

47	 ลิตร	 จ�านวน	 300	 ถัง	 พร้อมการหมุนเวียนเติมก๊าซออกซิเจนให้อีก	 จ�านวน	 9,000	

ถัง	 ส�าหรับการดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ 

การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด–19	ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	โดยมี นายเตช	

บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย และดร.	อภชิาต	ิชนิวรรโณ ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย  

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย เข้าร่วมพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ 

ให้สภากาชาดเมียนมา แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

	 โครงการ	“Here	With	You”	ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง 

ในการระดมความช่วยเหลือเพื่อชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดใหญ่ 

ของโรคโควิด-19 ผ่านปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเมียนมา

	 อาสายุวกาชาด	 สังกัดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม	 ปฏิบัติหน้าที่อ�านวยความสะดวก

ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ท่ีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	 แก่นักเรียนโรงเรียน 

สุโขทัยวิทยาคม จ�านวน 2,409 คน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ 

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ�าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

 
อาสายุวกาชาดปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชน

	 ชมรมอาสายุวกาชาด	 สังกัดโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม	 ร่วมกับเหล่ากาชาด

จงัหวดัอทุยัธาน	ีมอบชดุธารน�า้ใจสภากาชาดไทยเพือ่ช่วยเหลือผูที้ไ่ด้รับผลกระทบจากอทุกภยั  

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 8 ต�าบลหนองหลวง และหมู่ที่ 7 ต�าบลบ่อยาง  

อ�าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 Q : คุณคิดว่าประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนจะดีขึ้นหรือไม่

 Q : คนทั่วไปสามารถช่วยชาวอัฟกานิสถานได้อย่างไรบ้าง

 A : สามารถช่วยได้ด้วยการบริจาค หรืออาจสมัครเข้าท�างานกับหน่วยงานที่มีโครงการดี ๆ ที่นั่น นอกจากนี้ยังสามารถค้นคว้าท�าความเข้าใจเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของประเทศอัฟกานิสถานที่มีความซับซ้อนอย่างมาก คุณอาจมองเห็นแนวทางอื่นในการร่วมแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้น หรือท�าให้คุณมีมุมมองใหม่ 
และสามารถช่วยสื่อสารประเด็นนี้กับสังคมในวงกว้างได้

ถาม-ตอบกับประธาน ICRC เกี่ยวกับสถานการณ์ใน อัฟกานิสถาน (ต่อ) 

 Q : ICRC ท�าอะไรบ้างในอัฟกานิสถาน

 A : พันธกิจของเราเป็นเร่ืองของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ผมเลยไม่สามารถตอบค�าถามในมุมมองด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งที่ผมพอจะพูดได้คือ 
เราพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะท�าให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของเราในอัฟกานิสถานเคารพในความเป็นมนุษย์ ยึดมั่นกับหลักการความเป็นกลาง 
เป็นอิสระ ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และกระจายไปอย่างทั่วถึงเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นเป็นสิ่งที่เราพอจะให้ความเห็นได้

 A : ตอนนี้โฟกัสในเรื่องสุขภาพ มีคลินิกและสถานพยาบาลที่ ICRC ให้ความช่วยเหลืออยู่ 47 แห่ง และได้เพิ่มความช่วยเหลือมากขึ้นเป็นเกือบ 90 แห่ง 
ICRC ยงัช่วยติดตามหาญาติพ่ีน้องทีส่ญูหาย สิง่ทีเ่กดิขึน้ในสนามบนิคาบลูหลายคนออกนอกประเทศไปในขณะทีญ่าตพิีน้่องยงัอยู ่เดก็หลายคนพลดัพราก
จากครอบครัว เราช่วยให้ครอบครัวได้กลับมาเจอกัน

 Q : จากสถานการณ์ในตอนนี้สามารถมองในแง่ดีได้หรือไม่

 A : เหตุผลที่ ICRC เกิดขึ้นมาเพื่อท�างานในสถานการณ์ที่ยากล�าบาก มองว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังได้เห็นแรงใจ
ของคนในประเทศ ประชาชนจ�านวนมากอยากอยู่ที่นี่ พวกเขามองสถานการณ์ปัจจุบันเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในขณะเดียวกัน พลังของสังคมที่
เข้มแข็งจะช่วยให้อัฟกานิสถานผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้

นายปีเตอร์ เมาเรอร์ เข้าเยี่ยมโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพ และหน่วยฟื้นฟูทางกาย ที่ ICRC ให้การสนับสนุน 
ระหว่างการเยือนอัฟกานิสถาน วันที่ 5-8 กันยายน 2564  

 การไปเยือนอัฟกานิสถาน ระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2564 ของนายปีเตอร์	เมาเรอร์	ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) 
เพื่อรับฟังปัญหาและพูดคุยกับบุคคลในพื้นที่ น�ามาซึ่งค�าถามและค�าตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมในพื้นที่อัฟกานิสถาน



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

อ่างทอง นางชุติพร	วิจิตร์แสงศรี	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ	
เคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	 ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	 ระดับน�้า
สูงท่วมบ้านเรือน	ที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย	จ�านวน	468	ครัวเรือน  
ในเขตพื้นที่ต�าบลจรเข้ร้อง อ�าเภอไชโย 

ชัยภูมิ นางกรรณิกา	 กองฉลาด	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ 
ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย	จ�านวน	50	ครัวเรือน 
ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองบัวระเหว อ�าเภอหนองบัวระเหว 

สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเวียงสระ 
ออกหน่วยโครงการ	 “เวียงสระ	 ปันสุข”	 มอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 
ให้แก่กลุม่เปราะบางทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19	
จ�านวน	30	ราย	ในเขตพื้นที่ต�าบลทุ่งหลวง 

นครปฐม นางวราภรณ์	เจริญศริโิชต	ินายกเหล่ากาชาดจงัหวดันครปฐม 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ	
เครื่องอุปโภค	บริโภค	จ�านวน	70	ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อาศัยอยู่
ริมแม่น�้าท่าจีน ณ วัดบางปลา ต�าบลบางปลา อ�าเภอบางเลน 

ชยันาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดัชยันาท มอบชดุ
ธารน�า้ใจฯ	ยาสามญัประจ�าบ้าน	และชดุสขุอนามยั	ให้แก่ผูป้ระสบอทุกภยั	
จ�านวน	13	ครวัเรอืน ในเขตพืน้ท่ีอ�าเภอเมือง เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

ชลบรุ ีคณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอสตัหบี เยีย่มให้ก�าลงัใจ 
พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้ป่วยติดเตียง	 จ�านวน	 8	 ราย	 
ในเขตพืน้ทีต่�าบลแสมสาร เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจในการด�าเนนิชวิีตต่อไป 

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

เปิดคลินิกต่อมไร้ท่อทางนรีเวช

สถานเสาวภาจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 

 
ถ้วยรางวัลพิเศษ ส�าหรับผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย Kindness during Crises ในวิกฤตมีน�้าใจ

 เมือ่วันที ่30 กนัยายน 2564 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ธีระ	

วชัปรชีานนท์ หัวหน้าฝ่ายสตูศิาสตร์-นรเีวชวิทยา เปิดคลนิกิต่อมไร้ท่อ

ทางนรีเวช	 คลินิกจุลศัลยรักษ์ (คลินิกผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช) 

และคลินิกดรุณรักษ์ (ดูแลวัยรุ ่นและเด็กที่มีปัญหาทางนรีเวช)  

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

แพทย์ และพยาบาล ร่วมในพิธี ณ อาคาร ภปร ชั้น 8 โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย ร่วมกบั หน่วยโรคตดิเชือ้ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

มหาวทิยาลยัมหิดล และสมาคมเวชศาสตร์การเดนิทางและท่องเทีย่วไทย	จดัการประชมุวชิาการระดบัชาต	ิการสร้างเสริมภมิูคุม้กนัโรคและการป้องกนัโรค 

ในเวชศาสตร์การเดินทาง	ครั้งที่	8	เรื่อง	“Best	Practice	of	Adult	and	Travel	Immunization	in	Pandemic	COVID-19”	ระหว่างวันที่ 22-24 
กันยายน 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์การเดินทาง วัคซีนป้องกันโรคในผู้ใหญ่และผู้เดินทาง ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดย
มี แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ 600 คน 

	 ชุดถ้วยรางวัล	 Frame	 of	 Kindness ออกแบบโดยศิลปิน
มากฝีมือ ลักษณะของถ้วยรางวัลคล้ายคน ท�าจากแผ่นเหล็กเก่า 
น�ามาประกอบกับฐานไม้ แต่ละรางวัลมีจุดแตกต่างที่ไม่เหมือนกัน 
ตามรายละเอียดของงาน จัดท�าข้ึนไม่ซ�้ากัน 8 ชิ้น แทนรางวัลของ 
ผู้ชนะในแต่ละสาขาและรางวัลชมเชย รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล	ติดตามผล 
การประกวดภาพถ่าย	Kindness	during	Crises	:	ในวิกฤต	มีน�้าใจ	
ได้ที่	www.facebook.com/icrcth

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 แจ้งการจ่ายเงินสมาชิก 
ท่ีเสียชีวติ	ประจ�าเดือนกนัยายน	2564	จ�านวน	15	ราย เป็นเงิน 2,585,000 บาท  
รวมยอดเงนิท่ีสมาคมฯ ได้ช่วยเหลอืสมาชกิแล้ว เป็นเงนิ 199,439,280 บาท

 � สถานเสาวภา สภากาชาดไทย	เปิดท�าการวันจันทร์-ศุกร์	ตั้งแต่เวลา	
09.30-15.30	น.	ชมการแสดงรีดพิษงู	เวลา	11.00	น.	และการแสดงจับงู	 
เวลา	14.00	น. ปิดท�าการชัว่คราววนัเสาร์-อาทติย์ และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์

 � ขอเชิญมาร่วมรับพลังบวกจากเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ พร้อม 
ไขข้อสงสัยสุดคลาสสิก ‘มนุษยธรรมคืออะไร’	 ผ่านวงเสวนาออนไลน์ 
ศลิปะบอกอะไรกบัเรา ? จากวงการสร้างสรรค์ทัง้ผู้ก�ากบัภาพยนตร์ บรรณาธิการ
ภาพถ่าย National Geographic Thailand และบรรณาธิการเนื้อหา  
ผู้ร่วมก่อต้ัง The People และประสบการณ์ภาคสนาม ข้อท้าทายและก้าวต่อไป
ของงานด้านมนุษยธรรม รบัฟังประสบการณ์จรงิจากคนภาคสนามท้ังในสงคราม 
ความขดัแย้ง ภยัธรรมชาต ิและงานบรรเทาทกุข์ทัง้ในและนอกประเทศ รวมไปถงึ 
การสื่อสารด้านภัยพิบัติจากผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาด และ ThaiPBS  
ในวันอาทิตย์ที่	17	ตุลาคม	2564	เวลา	13.00-15.40	น.	ทาง	Facebook	
LIVE	ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ

 � โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ย้ายบริการ	 EID	 SWAB	
CLINIC	 จากชั้น	 1	 ตึกธนาคารกรุงเทพ	 ไปยังชั้น	 2	 อาคารคลินิกพิเศษ	 
14	 ชั้น	 ต้ังแต่วันท่ี 17 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยเปิดให้บริการ 
วนัอาทติย์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

 � มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย	 ขอเชิญผู้มี 
จิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อ 
ก�าลังใจให้ผู้ประสบภัย	ผ่านบัญชกีระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย เลขทีบ่ญัช ี
076-1-768-46-8 ชือ่บญัช ีมลูนธิิอาสาเพือ่นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

สารพันข่าว


