ปีที่ 36 ฉบับที่ 1590 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2564
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22
ตุลาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานผลการด�ำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ
2564 ผลการสรรหาคณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ต�ำรวจจิตอาสา บริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ถวายเป็นพระราชกุศล

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา
รองผูบ้ ญ
ั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมเปิดโครงการ “ต�ำรวจจิตอาสา
บริจาคโลหิตช่วยชีวติ ผ้ปู ว่ ย น้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคณ
ุ 2 มหาราช ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564
การจัดกิจกรรมครัง้ นีเ้ ป็นความร่วมมือระหว่างสภากาชาดไทยกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์
ทีแ่ สดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการต�ำรวจทัว่ ประเทศ โดยเชิญชวนให้เครือข่าย โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ศูนย์ฝกึ อบรมต�ำรวจภูธร ศูนย์ฝกึ อบรมกลาง กองบัญชาการศึกษา และโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ ทีก่ ารบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมาก

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟาร์ม แก่ประชากรข้ามชาติ ณ สถานีกาชาดที่ 2
สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์
และประชานามัยพิทักษ์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ซิโนฟาร์ม ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน
แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน
โควิด-19 มาก่อน ณ สถานีกาชาดที่ 2 กรุงเทพฯ
(สุขมุ าลอนามัย) ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564 จ�ำนวน
550 คน
โอกาสนี้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย
ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้ก�ำลังใจอาสา
สมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

วางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

พลโท นายแพทย์ อ� ำ นาจ บาลี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย
น� ำ คณะผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ส ภากาชาดไทย ร่ ว มพิ ธีว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ รั ช กาลที่ 5 เนื่ อ งในวั น ปิ ย มหาราช เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ
และถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานพระราชวังดุสิต

ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม

กลุ่มองค์กรกาชาด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ องค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) จัดงานเสวนา “ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม :
ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม” เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook LIVE ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร
ด้านภัยพิบัติ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจจากผู้สร้างงานศิลป์ พร้อมสอดแทรกแนวคิด
ด้านมนุษยธรรมไปกับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ
ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง ศิลปะบอกอะไรกับเรา ? โดยผู้ก�ำกับภาพยนต์อิสระ
บรรณาธิการภาพถ่าย National Geographic Thailand และบรรณาธิการเนื้อหา ผู้ร่วมก่อตั้ง
The People มาร่วมตีความ ‘มนุษยธรรม’ ผ่านมุมมองร่วมสมัย และการเสวนาเรือ่ ง ประสบการณ์
ภาคสนาม ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม ถ่ายทอดประสบการณ์จริง
จากคนภาคสนาม ทั้งในสงคราม ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ และงานบรรเทาทุกข์ทั้งในและ
นอกประเทศ รวมไปถึงการสื่อสารด้านภัยพิบัติจากผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาด และ ThaiPBS
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจในการท�ำงานด้านมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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น้อมร�ำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

สถาบั น การพยาบาลศรี ส วริ น ทิ ร า สภากาชาดไทย จั ด พิ ธี
เทิ ด พระเกี ย รติ แ ละน้ อ มร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ครบ 121 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย

นอกจากนี้ ฝ่ า ยการพยาบาล โรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 21-27 ตุลาคม 2564 หัวข้อ สภากาชาดไทย ร่วมใจเทิดไท้ตาม
พระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในสถานการณ์
โควิด-19 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และภารกิจของฝ่ายการพยาบาล โดยสามารถรับชม
นิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติได้ทาง youtube โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย

ทดลองใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทยแก่เด็กนักเรียน

ส�ำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด
อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก อ�ำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564
การลงพืน้ ทีใ่ นครัง้ นีม้ คี ณะวิทยาจารย์รว่ มสังเกตการณ์และประเมินการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน ด้วยการทดลองใช้ชดุ ฝึกทักษะ
การอ่านและเขียน เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนในชนบท

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เชิญชวนอาสายุวกาชาดปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย
ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวนอาสายุวกาชาดและประชาชนทัว่ ไปในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีป่ ระสบอุทกภัย ร่วมปฏิบตั งิ านเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลงทะเบียนได้ที่
https://bit.ly/3us1dUR สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 6002 5545

คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน เปิดให้บริการแล้ว

เชิญชวนน้องงูเเละผองเพื่อนมาหาหมอ ! ที่คลินิกสัตว์เลื้อยคลานเเห่งเเรก
ของประเทศไทย ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ตึก 99 ปี สวนงู
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.30-15.00 น. โดยให้บริการตรวจรักษาเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานเท่านั้น สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจสวนงู www.facebook.com/snakefarmQSMITRC

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท�ำให้ ประเทศมาลีเผชิญภาวะวิกฤต

ก่อนถึงการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(COP26) สถานการณ์ในประเทศมาลีได้เตือนให้ทงั้ โลกเห็นถึงประเด็นร้อนทีส่ ง่ ผลโดยตรง
กับชีวิตประจ�ำวันของประชาชนในพื้นที่ขัดแย้ง ประเทศมาลีได้รับการจัดอันดับให้เป็น
ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดเป็นอันดับ 7 และ
ด้วยปัญหาความขัดแย้งอย่างยาวนาน ประเทศมาลีจึงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและ
เป็นประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ต�่ำที่สุดเป็นอันดับที่ 184 จาก 189 ประเทศ
นายแพทริก ยูเซฟ ผู้อ�ำนวยการประจ�ำภูมิภาคแอฟริกา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กล่าวว่า กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด มักเป็นคนกลุ่มเดียวกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง พวกเขายังมีข้อจ�ำกัดอีกมาก เพราะ
ไม่มีทรัพยากรและทางเลือกมากพอจะต่อสู้กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในที่ประชุม COP26 ที่ก�ำลังจะจัดขึ้น เราขอเรียกร้อง
ให้ประชาคมโลกหันมาสนใจ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ก�ำลังทนทุกข์ทรมานจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยล�ำพัง
หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสะเทือนใจ คือ สถานการณ์ทางตอนเหนือของประเทศมาลี เมื่อทะเลสาบ Faguibine แห้งเหือดจนกลายเป็นทะเลทราย
ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากมายที่ต้องอาศัยแหล่งน�้ำเพื่อด�ำรงชีพ สถานการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 เมื่อภัยแล้งเริม่ ทวีความรุนแรง
ขึ้นทุกปี ส่งผลให้น�้ำในทะเลสาบค่อย ๆ เหือดหาย เนินทรายค่อย ๆ เข้ามาแทนที่ ผู้คนในพื้นที่ต้องหันไปพึ่งพาน�้ำจากฤดูฝนที่ลดลง เหลือแค่สาม
เดือนต่อปี ฤดูฝนของพืน้ ทีน่ กี้ นิ เวลาระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ซึง่ เป็นช่วงเวลาเดียวทีป่ ระชาชนจะสามารถเก็บน�ำ้ ไว้ใช้ตลอดทัง้ ปี ในขณะทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ในฤดูอนื่ พุง่ สูงจนเกือบแตะ 50° องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ทะเลสาบอีก 6 แห่งในมาลีกก็ ำ� ลังอยูใ่ นภาวะเสีย่ ง การประมงไม่สามารถท�ำได้ ผลผลิตจากการเพาะปลูก
ลดต�ำ่ ลงเพราะสภาพอากาศ ในขณะทีก่ ารเลีย้ งสัตว์ประสบปัญหาเพราะแหล่งน�ำ้ หากสถานการณ์ยงั เป็นเช่นนีต้ อ่ ไปพืน้ ทีเ่ หล่านีอ้ าจกลายเป็นทะเลทราย
ในทีส่ ดุ เนือ่ งจากพืน้ ทีท่ ำ� กินเริม่ ขาดแคลน ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั คือ การปะทะกันระหว่างกลุม่ เกษตรกรและผูเ้ ลีย้ งปศุสตั ว์ ทีต่ อ้ งต่อสูแ้ ย่งชิงแหล่งน�ำ้
เมื่อมาถึงจุดนี้ คนรุ่นใหม่ไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากเดินทางออกจากบ้านเพื่อหารายได้ ในอดีตชุมชนรอบทะเลสาบสามารถส่งออกไม้ซุง
ผลผลิตจากปศุสัตว์ ปลาจากทะเลสาบ รวมไปถึงธัญพืช น�ำไปขายในต่างแดนเพื่อแลกสิ่งจ�ำเป็น เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อระบบนิเวศ
เหล่านี้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ จึงตกอยู่ในภาวะอันตราย
ส�ำหรับคนรุน่ ใหม่ทไี่ ม่ยา้ ยออก พวกเขาต้องเผชิญความท้าทายอืน่ ไม่วา่ จะเป็นความรุนแรงในพืน้ ที่ ความยากล�ำบากในการหารายได้ และโอกาส
เข้าถึงการศึกษาที่จ�ำกัดเพราะโรงเรียนปิดท�ำการ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ICRC มีแผนจะเสริมความแข็งแกร่งให้เนินทรายในพื้นที่ 10 เฮกตาร์
(25 เอเคอร์) เพื่อป้องกันไม่ให้ทรายพัดเข้าหมู่บ้าน โปรเจกต์นี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 100 คน โดยพวกเขาจะได้รับค่าจ้างรายวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา
ประมาณ 20 วัน
มาลีเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน สถานการณ์ด้านมนุษยธรรม
ของประเทศนี้ก็ยังเข้าวิกฤต พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีสภาพเป็นทะเลทรายหรือกึ่งทะเลทราย มาลียังเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่ได้รับผลกระทบ
หนักที่สุดจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อ้างอิงผลส�ำรวจจาก Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-Gain) Index)

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

นนทบุรี แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่
นนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพืน้ ที่
เยี่ยมผู้สูอายุที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ณ บ้านเลขที่ 124/4 หมู่ที่ 1 ต�ำบลเกาะเกร็ด อ�ำเภอปากเกร็ด

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครือ่ งอุปโภค
บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายขจร จันทร์หอม ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
ณ บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต�ำบลสันก�ำแพง อ�ำเภอสันก�ำแพง

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
มอบถุงยังชีพให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย รวม 170 ครัวเรือน ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บล
บ้านซ่อง และต�ำบลเกาะขนุน อ�ำเภอพนมสารคาม

มอบชุดธารน�ำ้ ใจให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย จ�ำนวน 35 ชุด ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บล
จอหอ อ�ำเภอเมือง

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

นครสวรรค์ นายสมบุญ วงศ์วชั รานนท์ นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอท่าตะโก บุรีรัมย์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับความเดือดร้อน
จากเหตุอุทกภัย จ�ำนวน 5 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบลวังมหากร

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอบ้านกรวด
เยี่ยมให้ก�ำลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ
นายมนัส กิรัมย์ ผู้ประสบอัคคีภยั ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต�ำบลสายตะกู

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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เยี่ยมชมการด�ำเนินงานหมู่บ้านเด็ก

สารพันข่าว
 เชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทยเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัย
ในงบประมาณ Fundamental fund ประจ�ำปีงบประมาณ 2566 ตามที่
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้เปิดรับ
ข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (ระบบสารสนเทศการวิจยั ของชาติ) ที่ https://nriis.go.th
เพือ่ พัฒนาความสามารถทางด้านการวิจยั และนวัตกรรม รวมทัง้ สร้างองค์ความรูใ้ หม่
ของสภากาชาดไทยเพือ่ พัฒนาคุณภาพบริการ โดยสามารถร่วมเสนอโครงการ
วิจยั ฯ ได้ตงั้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง โอกาสในการรักษา
มะเร็งปอด และอยูอ่ ย่างไรปลอดภัยจากโควิด รูปแบบออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุก๊
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย สอบถาม
โทร. 0 2256 3425
 ส� ำ นั ก งานจั ด หารายได้ สภากาชาดไทย ได้ พั ฒ นาช่ อ งทาง
การรับบริจาคออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สะดวก และเข้าถึง
ได้รวดเร็วที่ www.donationhub.or.th มีหลากหลายโครงการให้ผบู้ ริจาค
เลือกตามความตัง้ ใจ ทุกโครงการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ขัน้ ตอนไม่ยงุ่ ยาก บริจาค
ได้ทงั้ รายครัง้ และรายเดือน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเตช บุนนาค เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เยี่ยมชมการดำ�เนินงานของหมู่บ้านเด็ก และ
หมูบ่ า้ นเด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
จังหวัดนครปฐม ที่ให้การดูแลเด็กกำ�พร้าในรูปแบบครอบครัวทดแทน
ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 33 คน

Call Center
สภากาชาดไทย

มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย
นางประภาพร วนวิทย์ นายกสมาคมธรรมประทีป พร้อมคณะ
มอบเงินบริจาค จ�ำนวน 100,000 บาท เพื่อให้สภากาชาดไทยน�ำไปใช้
ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการ
สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

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

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

