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พิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 202 คน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม
ศักรินทรภักดี ชั้น 3 อาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โอกาสนีพ้ ระราชทานพระราโชวาท ความส�ำคัญตอนหนึง่ ว่า.... ผูป้ ระกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผูท้ มี่ สี ว่ นอย่างส�ำคัญในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ เพราะได้ปฎิบตั หิ น้าทีด่ แู ลช่วยเหลือผูเ้ จ็บป่วย และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชดิ อันเป็นการฟืน้ ฟู
และเสริมสร้างก�ำลังกายพลังใจ ให้ผเู้ จ็บป่วยและผูร้ บั บริการทุกคนได้มสี ขุ ภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพของชาติบา้ นเมืองได้ บัณฑิตผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และก�ำลังจะได้ออกไป
ประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงควรภาคภูมใิ จในคุณค่าและความส�ำคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตัง้ ใจพยายามปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดยเต็มก�ำลัง ด้วยความรู้
ในหลักวิชา ความสามารถในการน�ำความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม
ถ้าแต่ละคนปฎิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการท�ำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อันน�ำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตน แก่ทุกคนในสังคม และ
แก่ส่วนรวมประเทศชาติ....

ขอเชิญบูชาบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ เสริมมงคล
พร้อมสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ ประธานฝ่ายฆราวาส
ร่วมด้วย นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญและรูปหล่อ "บรมครูแพทย์
ชีวกโกมารภัจจ์" ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร จัดสร้างโดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยการอุปถัมภ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร
เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาเป็นสิริมงคล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
บริจาคและเช่าบูชาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ได้ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
โทร. 0 2263 9600-99 ต่อ 1825 ในวันและเวลาราชการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์
สภากาชาดไทย ขยายความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
แก่ผู้หนีภัยการสู้รบและกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ณ พื้นที่พักพิงชั่วคราว
ผู้หนีภัยการสู้รบบ้านถ�้ำหิน อ�ำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย
น�ำโดย นายอภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี รวมทั้งผู้แทนส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่
ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจ�ำประเทศไทย (UNHCR) ผู้แทนสหพันธ์สภากาชาดและ
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานในครั้งนี้
นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด กล่าวว่า การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก
เป็นการด�ำเนินงานตามหลักมนุษยธรรม เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากแก่เพื่อนมนุษย์ให้ได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม ซึง่ การได้รบั วัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมทุกคนอย่างรวดเร็ว ทัง้ คนไทย
ประชากรข้ามชาติ หรือกลุ่มชนชาติพันธุ์กลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยเฉพาะ
กลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ซึ่งมีความเสี่ยงที่เจ็บป่วยรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด-19 และ
มีความยากล�ำบากในการเข้าถึงบริการ จะช่วยลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิต
ได้มาก รวมทั้งเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของคนในประเทศ
การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม สภากาชาดไทยได้มอบหมาย
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ น�ำไปฉีดให้แก่กลุ่มเปราะบาง ทั้งคนไทยและ
ประชากรข้ามชาติ โดยไม่เลือกเชือ้ ชาติ ชนชัน้ วรรณะ ศาสนา ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนกันยายน
2564 เป็นต้นมา ส�ำหรับการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ให้แก่ผู้หนีภัย
จากการสู้รบที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนในครั้งนี้ มีผู้รับบริการ จ�ำนวน 1,295 คน และ
ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 เริ่มในเดือนพฤศจิกายน 2564
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

สถานเสาวภารับมอบเตียงส�ำหรับผู้ป่วย
นายพสิษฐ์ ตงศิริ มอบเตียงส�ำหรับผู้ป่วย จ�ำนวน 3 เตียง เพื่อให้
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย น�ำไปใช้ในการให้บริการผู้ป่วยต่อไป โดยมี
นางกมลวรรณ เขษมวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 7 สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย และแพทย์หญิงนุจรีนารถ คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6
ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน 2564

อาสายุวกาชาด ร่วมจัดเตรียมอาหารและมอบชุดธารน�้ำใจฯ แก่ผู้ประสบอุทกภัย
อาสายุวกาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมจัดเตรียมอาหารส�ำหรับผูป้ ระสบอุทกภัย
ในโครงการ "ห่วงใยไม่ห่าง" จ�ำนวน 2,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ อาคารส�ำนึกรักบ้านเกิด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

และเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 อาสายุวกาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธี
มอบชุดธารน�ำ้ ใจสภากาชาดไทย ให้แก่ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากอุทกภัย จ�ำนวน
620 ชุด ณ ที่ว่าการอ�ำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมลงพื้นที่มอบชุดธารน�้ำใจฯ ให้แก่
ผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าช้าง อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ ส�ำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
รูปแบบออนไลน์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจาก กศน. ทุกอ�ำเภอของจังหวัดจันทบุรี จ�ำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน
รุน่ ที่ 1 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2564 ส่วนรุน่ ที่ 2 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2564 โดยจัดอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ฝึกทักษะการเป็นวิทยากร มีผู้ผ่านการอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 117 คน
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

3

งานกาชาดออนไลน์ ปีที่ 2
ขอเชิญเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 – 27 ธันวาคม
2564 ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ 14 วัน 24 ชั่วโมง ที่ www.
งานกาชาด.com และ www.redcrossfair.com
ก่อนปีใหม่นี้อย่าลืมเที่ยวงานกาชาดออนไลน์ ซื้อของฝากจาก
หน่วยงานที่ร่วมออกร้านกว่า 200 ร้านค้า และสินค้าของดีประจ�ำจังหวัด
มีกิจกรรมมากมายให้ได้ลุ้นสนุกรับของรางวัล พร้อมได้ร่วมท�ำบุญ
กับสภากาชาดไทยด้วย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนเต้นผ่าน TikTok
เชิ ญ ชวนมาเต้ น เรี ย กเลื อ ด ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น TikTok
เพลง เชิญบริจาคโลหิต ท่าง่าย ๆ ไม่วา่ ใครก็เต้นได้ หรือครีเอทคอนเทนต์
โดยใช้เสียงจากต้นฉบับ เพียงสแกน QR Code เข้าสูโ่ หมดดาว TikTok
กด Like กด Share และกดติ ด ตาม TikTok
GiveBloodThaiRedCross เพือ่ ไม่ให้พลาดทุกกิจกรรม พร้อมได้อปั เดต
ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 รูปแบบ Hybrid
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ในแนวคิด “พึ่งพา เพื่อก้าวต่อ”
เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก ในรูปแบบ Hybrid ทั้ง on ground ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร และรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 3–12 ธันวาคม 2564 ทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com โดยจัดงานแถลงข่าว
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00–12.00 น. ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ 1 ชั้น 10 เขตปทุมวัน

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

Key Control ของกระบวนการยืมเงินรองจ่าย
สารจากส�ำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย หรือ IA Letter ที่ผ่านมาได้น�ำเสนอในเรื่อง Key Control ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ส�ำหรับวิธีพิเศษและวิธีตกลงราคาไปแล้ว ส�ำนักงานการคลังได้มีนโยบายให้ทบทวนเงินยืมสภากาชาดไทยของแต่ละหน่วยงาน ส�ำหรับค่าใช้จ่าย
หมุนเวียนประจ�ำหน่วยงาน เพือ่ ให้การบริหารจัดการทางด้านการเงินของสภากาชาดไทยเกิดประโยชน์สงู สุด การควบคุมทีด่ คี อื ลดภาระการยืมเงินได้
โดยการรับวางบิล หรือโอนช�ำระเงินให้กับผู้ขายโดยตรง แต่อาจยังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องยืมเงินรองจ่าย ฉบับนี้ขอน�ำเสนอเรื่อง Key Control
ของกระบวนการยืมเงินรองจ่าย

รู้จัก “เงินยืมจากสภากาชาดไทย”– รู้จัก เพื่อรู้ใช้ (เลือกใช้ให้ถูกตามประเภท)

Key Control กระบวนการยืมเงินรองจ่าย – เข้าใจ เพื่อควบคุม (รู้จุดควบคุมในแต่ละขั้นตอน)

ฉบับหน้าพบกับประเด็นที่พบบ่อยเกี่ยวกับการควบคุมเงินยืมรองจ่าย

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

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

วันเปิดเทอมของน้อง ๆ ผู้พิการ ในกัมพูชา

ผู้พิการที่เป็นเด็กนักเรียนระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายชาวกัมพูชา จ�ำนวน
57 คน ในจังหวัดพระตะบองและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน
และสิ่งจ�ำเป็นอื่น ๆ จากคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) หลังจากที่
โรงเรียนหลายแห่งได้กลับมาเปิดท�ำการเรียนการสอนอีกครั้ง หลังจากที่ต้องปิดไป
เป็นระยะเวลาหลายเดือน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
โดยน้อง ๆ ที่เข้ารับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับบริการแขนขาเทียมของศูนย์ฟื้นฟู
ทางกายภาพในจังหวัดพระตะบองที่ ICRC ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งของ
ที่น้อง ๆ ได้รับประกอบด้วย กระเป๋า หนังสือ อุปกรณ์เครื่องเขียน จักรยาน และเงินสด
จ�ำนวน 50 ดอลล่าร์สหรัฐต่อครอบครัว เพื่อเป็นก�ำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ผู้ปกครองในช่วงวิกฤตโควิด-19
นางสาวดีน่า ฟิชเชอร์ (Dena Fisher) หัวหน้าส�ำนักงาน ICRC ประจ�ำภูมิภาค
ลุ่มแม่น�้ำโขง กล่าวว่า “ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ICRC ในกัมพูชายังคงด�ำเนิน
โครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ ารในกัมพูชาให้สามารถใช้ชวี ติ ในสังคมได้
ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจ หรือการสนับสนุนให้ทีมบาสเกตบอลผู้พิการ
ยังคงฝึกซ้อมได้แบบออนไลน์”
การมอบสิ่งของให้นักเรียนผู้พิการเป็นโครงการหนึ่งของ ICRC ในการสนับสนุน
ให้รฐั บาลกัมพูชายังคงช่วยเหลือผูพ้ กิ ารหลายพันคนในประเทศให้สามารถใช้ชวี ติ ได้ทดั เทียม
กับคนอื่นในสังคมต่อไป โดยก่อนหน้านี้ ICRC ได้มอบสิ่งของชุดเดียวกันให้แก่นักเรียน
ผู้พิการ 40 คน ที่เป็นผู้รับบริการของศูนย์ฟื้นฟูทางกายภาพในจังหวัดก�ำปงสปือ
นายพัลลา เขียว เจ้าหน้าที่โครงการพื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการของ ICRC กล่าวว่า
“ICRC ทราบว่ามีครอบครัวรายได้ต�่ำที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลจ�ำนวนไม่น้อยได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 แม้ว่าการบริจาคสิ่งของจะเป็นเพียงการกระท�ำเล็กน้อย
แต่มันก็ช่วยท�ำให้ความปรารถนาของเด็ก ๆ ที่อยากจะไปโรงเรียนเป็นจริงได้”
ICRC ด�ำเนินโครงการฟืน้ ฟูทางกายภาพในกัมพูชามาตัง้ แต่ปี 2534 เพือ่ ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างจากสงคราม ปัจจุบัน ICRC ยังคง
ท�ำงานร่วมกับกระทรวงฟื้นฟูสังคม ทหารผ่านศึก และเยาวชนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
ผ่านการสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงงานแขนขาเทียมที่กรุงพนมเปญ และศูนย์ฟื้นฟู
ทางกายภาพทั้ง 2 แห่ง ในจังหวัดพระตะบองและก�ำปงสปือ ซึ่งให้บริการครอบคลุม
7 จังหวัดในกัมพูชา แต่ละปีมผี เู้ ข้ารับบริการในทัง้ 2 แห่ง กว่า 10,000 ราย โดยผูเ้ ข้ารับบริการ
ในปัจจุบนั มีทงั้ ทีเ่ ป็นผูป้ ระสบภัยจากทุน่ ระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้าง และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยอื่น ๆ

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ชัยนาท นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ชัยภูมิ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จ�ำนวน 44 ครัวเรือน ณ ชุมชนสุขใจ ต�ำบล
ในเมือง อ�ำเภอเมืองชัยนาท

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยเยีย่ ม
ให้ก�ำลังใจ นางยุ่น วันจงค�ำ อายุ 77 ปี ผู้สูงอายุป่วยติดเตียง พร้อมมอบ
ถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ต�ำบล
โคกกุง อ�ำเภอแก้งคร้อ

อุดรธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางทองสา
ทิพวงศ์ ผู้พิการทางเสียง มีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 6 ต�ำบล
ทมนางาม อ�ำเภอโนนสะอาด

มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายวิรัตน์
ลายลักษณ์ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 1 ชุมชนประปาเก่า
ต�ำบลบางปรอก อ�ำเภอเมืองปทุมธานี

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ลพบุรี

นางแสงอรุณ ชัยจ�ำรัส   นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอโคกส�ำโรง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบชุดธารน�้ำใจ
และเงินช่วยเหลือ นายเปี๊ยก หินเกิด ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 246
หมู่ที่ 5 ต�ำบลโคกส�ำโรง

ชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสัตหีบ ลงพื้นที่

ช่วยเหลือ นายอุทัย นวลมณี ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบถุงยังชีพและ
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 ต�ำบลสัตหีบ

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สารพันข่าว
 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธที อดผ้าป่าใบแสดงความจ�ำนงบริจาค
ดวงตาในโครงการ “จากวันพระ... ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล”
ปีที่ 12 เพือ่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้แสดงความจ�ำนง
บริจาคดวงตาผ่านกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา
13.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ
 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เปิดรับสมัครผูส้ นใจเข้าร่วมอบรมปฐมพยาบาลหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตร
ปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและ
เครือ่ งช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ และหลักสูตรปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น สอบถาม
เพิม่ เติมโทร. 0 2256 4041-2 หรือ 08 3029 9280 ติดตามข่าวสารเพิม่ เติม
ได้ทเี่ พจ ศูนย์ฝกึ อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดท�ำการสวนงูตามปกติ ตั้งแต่
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-15.30 น. ชมการแสดงรีดพิษงู เวลา 11.00 น.
การแสดงจับงู เวลา 14.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เปิดท�ำการ
เวลา 09.30-13.00 น. ชมการแสดงจับงู เวลา 11.00 น.
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการจ่ายเงินสมาชิก
ทีเ่ สียชีวติ ประจ�ำเดือนตุลาคม 2564 จ�ำนวน 11 ราย เป็นเงิน 1,895,940 บาท
รวมยอดเงินทีส่ มาคมฯ ได้ชว่ ยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน 201,065,936 บาท

มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทย์

บริษทั จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดย นางสาวณัฐพรรณ ศรีมขุ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายกิจการองค์กร และนางวรางค์ คัตเตอร์ ผู้จัดการฝ่ายกิจการ
องค์กร มอบแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จ�ำนวน 300 แกลลอน มูลค่า 300,000 บาท
เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี
นางอั ญ ชลี โสตพั น ธุ ์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางสุชิรา ปัญญาสันติกุล ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหาร
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบ ณ ตึกอานันทมหิดล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

Call Center
สภากาชาดไทย

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