
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1590 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2564

TRC.AD.TMR03-19-0021

	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม  
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 คร้ังที่	 36	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือวันที่ 22 
ตุลาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
2564 ผลการสรรหาคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 36 



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

ต�ำรวจจิตอำสำ บริจำคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ถวำยเป็นพระรำชกุศล 

ให้บริกำรฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนฟำร์ม แก่ประชำกรข้ำมชำติ ณ สถำนีกำชำดที่ 2 

	 นายเตช	 บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย และ พล.ต.อ.ดร.วิระชัย	 ทรงเมตตา  

รองผูบ้ญัชาการต�ารวจแห่งชาต ิส�านกังานต�ารวจแห่งชาต ิร่วมเปิดโครงการ	“ต�ารวจจิตอาสา	

บรจิาคโลหิตช่วยชวีติผู้ป่วย	น้อมร�าลกึพระมหากรณุาธคิณุ	2	มหาราช	ถวายเป็นพระราชกศุล	

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	และพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร” ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564

 การจดักิจกรรมครัง้น้ีเป็นความร่วมมอืระหว่างสภากาชาดไทยกบัส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ 

ทีแ่สดงให้เหน็ถงึความร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการต�ารวจทัว่ประเทศ โดยเชญิชวนให้เครอืข่าย 

ศนูย์ฝึกอบรมต�ารวจภธูร ศนูย์ฝึกอบรมกลาง กองบญัชาการศกึษา และโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ 

 สภากาชาดไทย โดย ส�านักงานบรรเทาทุกข ์

และประชานามัยพิทักษ์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19	 

ซิโนฟาร์ม	 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสภากาชาดจีน	 

แก่ประชากรข้ามชาติที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน 

โควิด-19	 มาก่อน	 ณ	 สถานีกาชาดที่	 2	 กรุงเทพฯ	 

(สุขมุาลอนามยั) ระหว่างวนัที ่18-19 ตลุาคม 2564 จ�านวน 

550 คน 

 โอกาสนี ้นายเตช	บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย 

ดร.อภิชาติ	 ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และพลโท	 นายแพทย์อ�านาจ	 บาลี  

ผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ 

สภากาชาดไทย พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมให้ก�าลังใจอาสา

สมัครทั้งแพทย์ พยาบาล ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย 

ร่วมเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์  

โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 

ที่การบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมาก



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 กลุ่มองค์กรกาชาด ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ องค์การกระจายเสียง

และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) จัดงานเสวนา	“ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม	:	 

ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนษุยธรรม” เม่ือวันที ่17 ตลุาคม 2564 ณ สถานีโทรทัศน์ 

ไทยพีบีเอส และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook LIVE ศูนย์พัฒนาการสื่อสาร

ด้านภัยพิบัติ เพื่อแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจจากผู้สร้างงานศิลป์ พร้อมสอดแทรกแนวคิด 

ด้านมนุษยธรรมไปกับงานศิลปะแขนงต่าง ๆ 

 ภายในงานมีการเสวนาเร่ือง	 ศิลปะบอกอะไรกับเรา	 ?	 โดยผู้ก�ากับภาพยนต์อิสระ 

บรรณาธิการภาพถ่าย National Geographic Thailand และบรรณาธิการเนื้อหา ผู้ร่วมก่อตั้ง  

The People มาร่วมตคีวาม	‘มนษุยธรรม’ ผ่านมมุมองร่วมสมยั และการเสวนาเร่ือง	ประสบการณ์

ภาคสนาม	 ข้อท้าทายและก้าวต่อไปของงานด้านมนุษยธรรม	 ถ่ายทอดประสบการณ์จริง 

จากคนภาคสนาม ทั้งในสงคราม ความขัดแย้ง ภัยธรรมชาติ และงานบรรเทาทุกข์ทั้งในและ

นอกประเทศ รวมไปถึงการสื่อสารด้านภัยพิบัติจากผู้แทนกลุ่มองค์กรกาชาด และ ThaiPBS 

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความสนใจในการท�างานด้านมนุษยธรรมมากยิ่งขึ้น

 พลโท	 นายแพทย์	 อ�านาจ	 บาลี ผู ้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  

น�าคณะผู ้บริหารและเจ ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ร ่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย ์	 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่	 รัชกาลที่	 5	 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

และถวายความจงรักภักดี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานพระราชวังดุสิต 

วำงพวงมำลำถวำยรำชสักกำระเนื่องในวันปิยมหำรำช

ศิลปะเพื่อมนุษยธรรม 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 จัดพิธี 

เทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  

ครบ 121 ปี และวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมี นายเตช	บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย เป็นประธานวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เม่ือวันที่ 

21 ตุลาคม 2564 ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี อาคารพระบรมคุณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 

สภากาชาดไทย

 ส�านักงานยุวกาชาด ร่วมกับส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในสถานศึกษาและประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย	 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด	

อ่าน	เขียนภาษาไทย	ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

 การลงพ้ืนท่ีในครัง้นีม้คีณะวทิยาจารย์ร่วมสงัเกตการณ์และประเมินการอ่านออกเขยีนได้ของเดก็นักเรยีน ด้วยการทดลองใช้ชดุฝึกทกัษะ

การอ่านและเขียน เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนในชนบท

 

 

น้อมร�ำลึกพระมหำกรุณำธิคุณเนื่องในวันพยำบำลแห่งชำติ 

ทดลองใช้คู่มือสอนเสริมภำษำไทยแก่เด็กนักเรียน 

 นอกจากนี้	 ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์

สภากาชาดไทย	 ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ	 ระหว่าง

วันที่	 21-27	 ตุลาคม	 2564	 หัวข้อ	 สภากาชาดไทย	 ร่วมใจเทิดไท้ตาม 

พระราชปณิธาน	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ในสถานการณ์

โควิด-19 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี และภารกิจของฝ่ายการพยาบาล โดยสามารถรับชม 

นิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติได้ทาง youtube โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

เชิญชวนอำสำยุวกำชำดปฏิบัติภำรกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย

คลินิกสัตว์เลื้อยคลำน เปิดให้บริกำรแล้ว

 ส�านักงานยวุกาชาด สภากาชาดไทย เชิญชวนอาสายวุกาชาดและประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีจ่งัหวดัทีป่ระสบอทุกภยั	ร่วมปฏบิตังิานเป็นอาสาสมคัร

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	ร่วมกับส�านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ลงทะเบียนได้ที่ 

https://bit.ly/3us1dUR สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 6002 5545  

 เชิญชวนน้องงูเเละผองเพื่อนมาหาหมอ	 !	 ที่คลินิกสัตว์เลื้อยคลานเเห่งเเรก 

ของประเทศไทย ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งเเต่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ตึก 99 ปี สวนงู 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

 คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	

เวลา	 09.30-15.00	 น. โดยให้บริการตรวจรักษาเฉพาะสัตว์เล้ือยคลานเท่านั้น สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจสวนงู www.facebook.com/snakefarmQSMITRC 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท�ำให้ ประเทศมำลีเผชิญภำวะวิกฤต

	 ก่อนถึงการประชุมภาคีสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	

(COP26)	สถานการณ์ในประเทศมาลไีด้เตอืนให้ทัง้โลกเหน็ถงึประเดน็ร้อนทีส่่งผลโดยตรง

กับชีวิตประจ�าวันของประชาชนในพ้ืนที่ขัดแย้ง	 ประเทศมาลีได้รับการจัดอันดับให้เป็น

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดเป็นอันดับ	7	และ

ด้วยปัญหาความขัดแย้งอย่างยาวนาน	 ประเทศมาลีจึงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและ 

เป็นประเทศที่มีดัชนีการพัฒนามนุษย์ต�่าที่สุดเป็นอันดับที่	184	จาก	189	ประเทศ

	 นายแพทริก	ยูเซฟ ผู้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคแอฟริกา คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) กล่าวว่า กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุด มักเป็นคนกลุ่มเดียวกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง พวกเขายังมีข้อจ�ากัดอีกมาก เพราะ
ไม่มีทรัพยากรและทางเลือกมากพอจะต่อสู้กับปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในที่ประชุม COP26 ที่ก�าลังจะจัดขึ้น เราขอเรียกร้อง 
ให้ประชาคมโลกหันมาสนใจ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มประชากรที่ก�าลังทนทุกข์ทรมานจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยล�าพัง
 หนึ่งในตัวอย่างที่น่าสะเทือนใจ คือ สถานการณ์ทางตอนเหนือของประเทศมาลี เมื่อทะเลสาบ Faguibine แห้งเหือดจนกลายเป็นทะเลทราย  
ส่งผลกระทบต่อชีวิตมากมายที่ต้องอาศัยแหล่งน�้าเพื่อด�ารงชีพ สถานการณ์ที่ว่าเกิดขึ้นอยา่งช้า ๆ  ตั้งแต่ทศวรรษที ่1970 เมื่อภัยแล้งเริม่ทวีความรนุแรง
ข้ึนทุกปี ส่งผลให้น�้าในทะเลสาบค่อย ๆ เหือดหาย เนินทรายค่อย ๆ เข้ามาแทนท่ี ผู้คนในพื้นท่ีต้องหันไปพึ่งพาน�้าจากฤดูฝนท่ีลดลง เหลือแค่สาม
เดอืนต่อปี ฤดฝูนของพืน้ทีน่ีก้นิเวลาระหว่างเดอืนกรกฎาคมถึงกันยายน ซึง่เป็นช่วงเวลาเดยีวทีป่ระชาชนจะสามารถเกบ็น�า้ไว้ใช้ตลอดทัง้ปี ในขณะทีอ่ณุหภมิู 
ในฤดอูืน่พุง่สงูจนเกอืบแตะ 50° องศาเซลเซยีส นอกจากนี ้ทะเลสาบอกี 6 แห่งในมาลกีก็�าลงัอยูใ่นภาวะเสีย่ง การประมงไม่สามารถท�าได้ ผลผลติจากการเพาะปลกู 
ลดต�า่ลงเพราะสภาพอากาศ ในขณะท่ีการเลีย้งสัตว์ประสบปัญหาเพราะแหล่งน�า้ หากสถานการณ์ยงัเป็นเช่นนีต่้อไปพืน้ท่ีเหล่านีอ้าจกลายเป็นทะเลทราย
ในทีส่ดุ เน่ืองจากพืน้ทีท่�ากนิเร่ิมขาดแคลน ปัญหาทีเ่กิดข้ึนในปัจจุบนั คอื การปะทะกนัระหว่างกลุม่เกษตรกรและผูเ้ลีย้งปศุสตัว์ ท่ีต้องต่อสูแ้ย่งชิงแหล่งน�า้ 
 เมื่อมาถึงจุดนี้ คนรุ่นใหม่ไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากเดินทางออกจากบ้านเพ่ือหารายได้ ในอดีตชุมชนรอบทะเลสาบสามารถส่งออกไม้ซุง 
ผลผลิตจากปศุสัตว์ ปลาจากทะเลสาบ รวมไปถึงธัญพืช น�าไปขายในต่างแดนเพื่อแลกสิ่งจ�าเป็น เช่น รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อระบบนิเวศ
เหล่านี้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารและระบบเศรษฐกิจของพื้นที่ จึงตกอยู่ในภาวะอันตราย
 ส�าหรบัคนรุน่ใหม่ทีไ่ม่ย้ายออก พวกเขาต้องเผชญิความท้าทายอืน่ ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในพืน้ท่ี ความยากล�าบากในการหารายได้ และโอกาส
เข้าถึงการศึกษาท่ีจ�ากัดเพราะโรงเรียนปิดท�าการ เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ICRC	 มีแผนจะเสริมความแข็งแกร่งให้เนินทรายในพื้นที่	 10	 เฮกตาร์	
(25	เอเคอร์)	เพื่อป้องกันไม่ให้ทรายพัดเข้าหมู่บ้าน	โปรเจกต์นี้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า	100	คน	โดยพวกเขาจะได้รับค่าจ้างรายวันต่อเนื่องกันเป็นเวลา
ประมาณ	20	วัน
 มาลีเป็นประเทศท่ียากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากเผชิญกับสถานการณ์ความรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน สถานการณ์ด้านมนุษยธรรม 
ของประเทศนี้ก็ยังเข้าวิกฤต พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีสภาพเป็นทะเลทรายหรือกึ่งทะเลทราย มาลียังเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่ได้รับผลกระทบ 
หนักที่สุดจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (อ้างอิงผลส�ารวจจาก Notre Dame Global Adaptation Initiative (ND-Gain) Index)



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด

นนทบุร ีแพทย์หญิงสุวรรณา	ไชยชุมศักดิ์		นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นนทบรีุ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั ลงพืน้ที่ 
เยี่ยมผู้สูอายุที่ประสบอุทกภัย	 พร้อมท้ังมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค  
ณ บ้านเลขที่ 124/4 หมู่ที่ 1 ต�าบลเกาะเกร็ด อ�าเภอปากเกร็ด 

ฉะเชิงเทรา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดัฉะเชงิเทรา 
มอบถงุยังชพีให้แก่ผู้ประสบอทุกภยั	รวม	170	ครวัเรือน	ในเขตพืน้ทีต่�าบล
บ้านซ่อง และต�าบลเกาะขนุน อ�าเภอพนมสารคาม  

นครสวรรค์ นายสมบญุ	วงศ์วชัรานนท์	นายกกิง่กาชาดอ�าเภอท่าตะโก 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบเครื่องอุปโภค	
บริโภค	 ให้แก่ผู้สูงอายุ	 ผู้พิการ	 ผู้ป่วยติดเตียงท่ีได้รับความเดือดร้อน 
จากเหตุอุทกภัย	จ�านวน	5	ราย ในเขตพื้นที่ต�าบลวังมหากร 

เชียงใหม่ นางดวงจติต์	ปรชัญ์สกลุ		นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัเชยีงใหม่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบเครือ่งอปุโภค	
บริโภค	 และเงินช่วยเหลือ	 นายขจร	 จันทร์หอม	 ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย  
ณ บ้านเลขที่ 59/1 หมู่ที่ 3 ต�าบลสันก�าแพง อ�าเภอสันก�าแพง 

นครราชสมีา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวัดนครราชสมีา 
มอบชดุธารน�า้ใจให้แก่ผูป้ระสบอทุกภยั	จ�านวน	35	ชดุ ในเขตพืน้ท่ีต�าบล
จอหอ อ�าเภอเมือง 

บุรีรัมย์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอบ้านกรวด  
เย่ียมให้ก�าลังใจพร้อมมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 และเงินช่วยเหลือ	 
นายมนัส	กิรัมย์	ผู้ประสบอัคคีภยั ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต�าบลสายตะกู 



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

เยี่ยมชมกำรด�ำเนินงำนหมู่บ้ำนเด็ก

Call Center
สภากาชาดไทย

 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเตช	 บุนนาค เลขาธิการ

สภากาชาดไทย	 เยี่ยมชมการด�าเนินงานของหมู่บ้านเด็ก	 และ 

หมู่บา้นเดก็เฉลมิพระเกยีรต	ิมลูนธิสิงเคราะหเ์ดก็ของสภากาชาดไทย	

จังหวัดนครปฐม	ที่ให้การดูแลเด็กก�าพร้าในรูปแบบครอบครัวทดแทน 

ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแลรวมทั้งสิ้น 33 คน 

 � เชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทยเข้าร่วมเสนอโครงการวิจัย 
ในงบประมาณ	 Fundamental	 fund	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2566 ตามที่ 
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้เปิดรับ 
ข้อเสนอ ผ่านระบบ NRIIS (ระบบสารสนเทศการวจิยัของชาต)ิ ที ่https://nriis.go.th 
เพือ่พฒันาความสามารถทางด้านการวจิยัและนวัตกรรม รวมทัง้สร้างองค์ความรู้ใหม่
ของสภากาชาดไทยเพือ่พฒันาคณุภาพบรกิาร โดยสามารถร่วมเสนอโครงการ 
วจิยัฯ ได้ตัง้แต่บดันี ้จนถึงวนัที ่15 พฤศจิกายน 2564

 � ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง	 โอกาสในการรักษา
มะเร็งปอด	และอยูอ่ย่างไรปลอดภยัจากโควดิ รูปแบบออนไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊ก 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	ในวนัศุกร์ที	่26	พฤศจกิายน	2564	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย สอบถาม
โทร. 0 2256 3425

 � ส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 ได้พัฒนาช่องทาง 
การรับบริจาคออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 สะดวก	 และเข้าถึง 
ได้รวดเร็วที่	 www.donationhub.or.th	 มีหลากหลายโครงการให้ผูบ้รจิาค 
เลอืกตามความตัง้ใจ ทุกโครงการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ข้ันตอนไม่ยุง่ยาก บรจิาค 
ได้ทัง้รายครัง้และรายเดอืน

สารพันข่าว

 นางประภาพร	วนวิทย์ นายกสมาคมธรรมประทีป พร้อมคณะ 

มอบเงินบริจาค	จ�านวน	100,000	บาท	เพื่อให้สภากาชาดไทยน�าไปใช้

ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี นายเตช	บุนนาค	เลขาธิการ

สภากาชาดไทย รับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติฯ 

สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564

มอบเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัย


