
ปีที่ 36 ฉบับที่ 1592 ปักษ์แรก เดือนธันวาคม 2564

TRC.AD.TMR03-19-0023



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดเขาสุกิม 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 6

	 เมื่อวันที่	15	พฤศจิกายน	2564	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านายการ

สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปยังวัดเขาสุกิม อ�าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย 

ประจ�าปี 2564 ซึ่งสภากาชาดไทยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี	สถานที่ประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุ	ศูนย์รวมพระไตรปิฏกหลากหลายภาษา	พิพิธภัณฑ์	อัฐบริขารครูบาอาจารย์	และศูนย์ปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน

	 วัดเขาสุกิม	 เดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ชาวบ้านเรียกว่า	 "เขาอีกิม" ในปี	 2507	 ชาวบ้านได้นิมนต์พระวิสุทธิญาณเถร	 หรืออาจารย์สมชาย	 

ฐิตวริโิย	จากส�านกัสงฆ์เนินดนิแดงมาจ�าพรรษาบนเขาอกีมิ	และถวายทีด่นิเพือ่สร้างวดัข้ึน	ในปี	2509	และใช้ชือ่ว่า	“วดัเขาสกุมิ”	ในปี	2540	ได้รบัคดัเลอืก 

จากกรมการศาสนา	กระทรวงวัฒนธรรม	ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น	มีเสนาสนะส�าคัญ	อาทิ	อุโบสถ	วิหาร	อาคารพยาบาลสงฆ์	ศาลาปฏิบัติธรรม	 

หอกลอง-หอระฆัง	 ห้องสมุด	 และอาคาร	 60	 ปี	 เฉลิมพระเกียรติ	 (อยู่วิทยาอนุสรณ์)	 สูง	 4	 ชั้น	 เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ	 ปัจจุบัน

มพีระครกูนัตรตันาภรณ์	เป็นเจ้าอาวาส	และด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะอ�าเภอท่าใหม่	มพีระภกิษุจ�าพรรษา	25	รปู	และสามเณร	1	รปู	ทัง้นี	้ยอดเงินทีป่ระชาชนบรจิาค 

โดยเสด็จพระราชกุศล จ�านวนเงินทั้งสิ้น 16,262,274.36 บาท	เพื่อน�าไปจัดสร้างเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคีต่อไป

 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 

พร้อมคณะผู ้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย	 

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ ์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2564	

ณ	 ลานพระบรมราชานุสรณ์	 สวนลุมพินี	 เพื่อน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ	 

และก�าหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน 

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

 

	 เมือ่วนัที	่26	พฤศจกิายน	2564	นายเตช บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	ประธานคณะกรรมการอ�านวยการจดังานกาชาด	ประจ�าปี	2564	
พร้อมด้วยนายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	รองประธานกรรมการฯ	พลโท สรรเสริญ แก้วก�าเนิด 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์	 ในฐานะประธานคณะกรรมการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด	 ประจ�าปี	 2564	 นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย  
รองผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 กรรมการและเลขานุการฯ	 เปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาด	 ประจ�าปี	 2564	 ในรูปแบบ	
The Musical Show “Red Cross Fun(D) Fair x Sharing Show”	ขึ้นเป็นครั้งแรก	ร่วมด้วยคณะกรรมการแผนกต่าง	ๆ	ผ่านระบบ	ZOOM	
Meeting	และ	www.งานกาชาด.com,	www.redcrossfair.com	
	 งานกาชาดปีนีพ้ฒันาให้เข้าถงึง่ายและสะดวกมากยิง่ขึน้	มกีจิกรรมความสนกุสนานต่าง	ๆ 	ให้ได้เข้าไปเยีย่มชม	สัง่ซือ้สนิค้า	ร่วมลุน้รางวลั	
ซื้อสลากกาชาด	 ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม	 ชมการประกวดขวัญใจงานกาชาด	 และร่วมบริจาคสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก 
และผู้ประสบภัยพิบัติตามภารกิจของสภากาชาดไทย	ภายใต้แนวคิด “ประสบการณ์สนุก สร้างสุขทุกมิติ #Fun(D) Fair x Sharing” ระหว่าง 
วนัที ่14–27 ธนัวาคม 2564 ที	่www.งานกาชาด.com	และ	www.redcrossfair.com	เมือ่เข้าแพลตฟอร์มจะพบกบัหน้า	Lite	Version	:	ชอปเพลิน 
เดินทีหลัง	ส�าหรับผู้ที่ต้องการซื้อสินค้าโดยเฉพาะ	และหน้า	Full	Version	:	ชมให้ครบจบที่ชอปปิง	ส�าหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมงาน	ร่วมกิจกรรม	 

เล่นเกม	ลุ้นรับของรางวัลและซื้อสินค้า

	 เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2564	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ให้บริการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทยได้จัดสรรให้แก่ 
ผูส้งูวยัอาย ุ70 ปีขึน้ไป และหญงิตัง้ครรภ์อายคุรรภ์ 12 สปัดาห์ข้ึนไป ท่ียงัไม่เคย
ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน	และระหว่างวันที่	24-26	พฤศจิกายน	
2564	ให้บรกิารฉดีวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19	โมเดอร์นา	เขม็กระตุน้	ในกลุม่ผู้สงูวยั
อายุ	70	ปีขึ้นไป	และหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์	12	สัปดาห์ขึ้นไป	ที่เคยได้รับวัคซีน
ป้องกนัโรคโควดิ-19	ครบ	2	เขม็แล้ว	ณ	ตกึราชทูศิ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย
	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ที่สภากาชาดไทยได้จัดสรร 
ให้แก่ผูส้งูวยัอาย ุ70 ปีขึน้ไป ผูพ้กิาร และประชากรข้ามชาต	ิโดยมแีพทย์	พยาบาล	 
เจ้าหน้าที	่และอาสาสมคัรร่วมปฏิบตังิาน	ระหว่างวนัที	่25-26	พฤศจกิายน	2564	
ณ	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	
	 สภากาชาดไทยได้กระจายวัคซนีโควดิ-19	โมเดอร์นา	ตามแผนทีว่างไว้ให้แก่
หน่วยงานต่าง	ๆ 	เฉลีย่ตามสดัส่วน	เพือ่ฉดีให้แก่กลุม่เป้าหมายตามทีส่ภากาชาดไทย
ก�าหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เปิดตัวแพลตฟอร์มงานกาชาดออนไลน์ ปี 2564 

สภากาชาดไทยให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา แก่กลุ่มเปราะบาง 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค	 ผู้อ�านวยการ

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์  

อธิบดีกรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ 

ผูอ้�านวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาต	ิ(UNAIDS) นางสายสม วงศาสลัุกษณ์ 

ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	และ 

นายปิยะ เศวตพกิลุ	กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	โซนิกซ์	ยธู	1999	จ�ากดั	ตวัแทน

หน่วยงานดีเด่น	ที่ได้รับรางวัล	ประจ�าปี	2564 แถลงข่าวงานเทียนส่องใจ 

เนือ่งในวนัเอดส์โลก ประจ�าปี 2564 ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	7	ศนูย์วจิยัโรคเอดส์	

สภากาชาดไทย	เมือ่วนัที	่24	พฤศจกิายน	2564	โดยม	ีนายภวตั จติต์สว่างด ี 

และนางสาวยงวรี อนิลบล	 ศิลปินดารา	 บริษัทจีเอ็มเอ็ม	 แกรมมี่	 จ�ากัด	

(มหาชน)	ร่วมแถลงข่าวผ่านระบบ	ZOOM	

 รศ.ดร.นพ.พชิติ สวุรรณประกร	ประธานคณะกรรมการบริหารจดัการระบบศึกษาและวจิยั	สภากาชาดไทย	พร้อมด้วย	ศ.ภญ.ดร.กาญจน์พมิล ฤทธเิดช  

รองผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ฝ่ายบริหารและเทคนคิ	มอบเครือ่งบ�าบดัโรคระบบทางเดนิหายใจอตัราการไหลสงู Chula High Flow 

Nasal Cannula (Chula HFNC)	ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	จังหวัดสมุทรสงคราม	จ�านวน	2	เครื่อง	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19	 โดยมี	 นพ.จรัล ปันกองงาม	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า	 

เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2564

	 นอกจากนี้	 ยังมอบให้กับโรงพยาบาลบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 จ�านวน	 5	 เคร่ือง	 โดยมี	พญ.รุจิรา เข็มเพ็ชร	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

บ้านโป่ง	รบัมอบเพือ่ใช้ดแูลรกัษาผูป่้วยโควดิ-19	ทีมี่ปัญหาระบบทางเดนิหายใจ	โดยได้รบัการสนับสนนุจากบรษิทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	ในการส่งมอบ

ไปยังโรงพยาบาลต่าง	ๆ	186 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 500 เครื่อง

 
ยุติความเหลื่อมล�้า ยุติเอดส์ ยุติการแพร่ระบาด

 
มอบเครื่องบ�าบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน 

 กิจกรรมงานเทียนส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2564 ได้รับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  

เป็นองค์ประธานเปิดงาน ในวนัท่ี 1 ธันวาคม 2564	ณ	ชัน้	12	อาคารภมิูสริ ิ

มังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ภายในงานมีการ

ออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้ติดเช้ือและความก้าวหน้าในการดูแลรักษาและป้องกัน 

การตดิเชือ้เอชไอวี	และยงัเน้นรูปแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กของสภากาชาดไทย	

และเวบ็ไซต์ศนูย์วจัิยโรคเอดส์	www.trcarc.org	เพือ่ให้ประชาชนได้เข้าถึง

และมีส่วนร่วมในงานด้วย	



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 กระบวนการยืมเงินรองจ่ายเป็นเรื่องใกล้ตัวส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน	 การเริ่มต้นในการควบคุมและการก�ากับดูแลที่ดี	 จะท�าให้

การปฏิบัติงานสามารถด�าเนินไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	และเป็นไปตามระเบียบโดยอัตโนมัติ	หากต้องการค�าแนะน�าเพิ่มเติมติดต่อ

ส�านักงานตรวจสอบ	โทร.	0	2256	4690	E-Mail	:	audit@redcross.or.th

Key Control ของกระบวนการยืมเงินรองจ่าย (ต่อจากฉบับที่แล้ว)



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กาชาดสากลเรียกร้องให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน
แก่ผู้อพยพแนวชายแดนเบลารุส โปแลนด์ ลิธัวเนีย 

 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

(IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ออกแถลงการณ์ร่วม 

เกี่ยวกับวิกฤตการณ์ผู ้อพยพตามแนวชายแดนประเทศเบลารุส 

โปแลนด์ ลิธัวเนีย และประเทศข้างเคียง โดยได้แสดงความวิตกกังวล 

กับสถานการณ์ดังกล่าว ล่าสุดมีผู้ต้องเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย 

ซ่ึงรวมถึงเด็กชายวัย 14 ปี ที่เสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกาย 

ต�่ากว่าปกติ โดยสถานการณ์มีแนวโน้มไปในทางที่แย่ลงท่ามกลาง 

ฤดูหนาวที่ก�าลังจะมาถึง
	 IFRC	ได้จัดสรรงบประมาณกว่า	1	ล้านฟรังก์สวิส	แก่สภากาชาด 
เบลารุส	 โปแลนด์	 และลิธัวเนีย	 โดยสภากาชาดของท้ัง	 3	 ประเทศ	 
ได้กระจายอาสาสมัครและเจ้าหน้าทีล่งพืน้ทีช่่วยเหลอืผูอ้พยพทีข่าดแคลน

อาหาร	น�้า	ผ้าห่ม	และยารักษาโรคที่จ�าเป็น	ส่วน	 ICRC	คอยสนับสนุน
ให้ความช่วยเหลือ	ให้ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงช่วยให้
ผู้อพยพกับญาติได้สื่อสารถึงกัน

 นางเบียกิเท เอบบีเซน	 ผู ้อ�านวยการประจ�าภูมิภาคยุโรป 

ของ	 IFRC	 กล่าวว่า	 “ตอนนี้มีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

ตามแนวชายแดน ซึง่รวมถงึผูพ้กิาร หญงิตัง้ครรภ์ และเดก็อกีหลายร้อยคน 

ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องอยู่ด้วย คนเหล่านี้ต้องนอนหลับ

ท่ามกลางสภาพอากาศทีเ่ยน็ยะเยอืกเป็นเวลาหลายวนัมาแล้ว เจ้าหน้าที ่

อาสาสมัครของเราเข้าไปให้ความช่วยเหลอืได้บ้าง แต่ก็ยงัไปไม่ถงึอกีหลายคน 

ทีต้่องนอนหนาวและหวิโหย คนเหล่านีอ้าจจะเป็นแม่ พีน้่อง ลูกของใครสักคน  

ชวีติของพวกเขาจงึมคีวามส�าคญัมาก พวกเขาควรได้รบัการปกป้องและ

ปฏิบัติด้วยความเมตตาและอย่างมีศักดิ์ศรี”

 นายมาร์ตนิ ชเูอพ็	ผูอ้�านวยการประจ�าภมูภิาคยโุรปและเอเชยีกลาง

ของ	ICRC	กล่าวว่า	“กลุ่มองค์กรกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง รวมถึง

องค์กรด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ  จ�าเป็นต้องได้รับความสะดวกในการเข้าไป

ให้ความช่วยเหลอืแก่ผูอ้พยพทุกคน ซ่ึงรวมถงึผูท้ีอ่ยูใ่นพืน้ทีแ่นวชายแดน

ได้อย่างไม่มข้ีอจ�ากดัโดยทนัท ีเพือ่จะได้ปกป้องชวีติ สุขภาพ และศักดิศ์รี

แห่งความเป็นมนษุย์ของคนเหล่านี ้รวมถงึบรรเทาความทกุข์ทรมานและ

ป้องกันโศกนาฏกรรมอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้อีกในอนาคต”
	 ผู้อพยพทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายเช่นไร	 ควรสามารถ 
เข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและทางการแพทย์	 รวมถึง 
การคุม้ครองด้านมนษุยธรรม	สทิธขิองผูอ้พยพควรได้รบัการเคารพตลอดเวลา	 
ไม่ว่าจะเป็นการอพยพด้วยสถานการณ์ระหว่างประเทศ	หรือการเดินทาง 
กลับบ้านเกิดด้วยความสมัครใจ	 โดยเจ้าหน้าที่รัฐควรหลีกเล่ียงการท�าให้ 
สมาชิกครอบครัวต้องพลัดพรากจากกันและมีความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ร่างกายด้วย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด

เชียงใหม่ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เชียงใหม่	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือนางนงคราญ หมื่นไก่  
ผู้ประสบอัคคีภัย	ณ	บ้านเลขที่	 61/3	 หมู่ที่	 4	 ต�าบลหนองหอย	 อ�าเภอ
เมืองเชียงใหม่	

อ�ำนำจเจริญ นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
อ�านาจเจริญ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
มอบถงุยงัชพี เครือ่งอปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอื นายแพร พทุธรกัษา 
ผู้ประสบอีคคีภัย	 ณ	 บ้านเลขท่ี	 122	 บ้านนาส�าราญ	 หมู่ท่ี	 11	 ต�าบล 
โคกก่ง	อ�าเภอชานุมาน	

ล�ำพูน นางฐิติรัตน์ จันทร์โอภาส  นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอลี้	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ	มอบถงุยงัชพี เครือ่งอปุโภค บรโิภค 
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	 จ�านวน	 3	 ราย	 
ในเขตพื้นที่ต�าบลก้อ	

แพร่ นางวันทนา พ่วงบางโพ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	มอบถุงยังชีพ 
และเคร่ืองอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัว นางลอน วงค์ค�า ซ่ึงเป็น 
กลุ่มผู้เปราะบาง ณ	บ้านเลขที่	97/5	หมู่ที่	10	ต�าบลป่าสัก	อ�าเภอวังชิ้น	

นครรำชสมีำ	คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดันครราชสีมา	
มอบชดุธารน�า้ใจสภากาชาดไทยช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั จ�านวน 350 ชุด 
พร้อมน�้าดื่ม	ณ	ชุมชนปลายนาสามัคคี	และชุมชนกันยาพัฒนา	

สุรำษฎร์ธำนี 	คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอเกาะสมุย	
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค และเงินช่วยเหลือ นางสาววรารัตน์  
มากอนันต์ ผู้ประสบอุทกภัย	ณ	บ้านเลขที่	3/7	หมู่ที่	1	ต�าบลบ่อผุด	



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

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

ลงนามความร่วมมือโครงการ  

“น�้าทิพย์ปันน�้าใจให้กาชาด” ฉบับที่ 5

Call Center
สภากาชาดไทย

 นางสุทธารักษ์ ปัญญา	 ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง	
สภากาชาดไทย	มอบเงินจ�านวน 100,000 บาท เพือ่ใหส้ภากาชาดไทย
น�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยมี	คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
เหรัญญิกสภากาชาดไทย	 รับมอบ	 เมื่อวันที่	 25	 พฤศจิกายน	 2564	 
ณ	ห้องประชุม	ตึกบริพัตร	สภากาชาดไทย	

 � สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีอปุนายกิาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิ
ไปทรงเปิดงาน	 “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อน 
ไม่ทิ้งกันยามยาก”	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 โดยมี	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  
มหาวัชรราชธิดา	 เฝ้ารับเสดจ็	 ในวันที	่ 3	 ธนัวาคม	 2564	ณ	 สวนสมเดจ็ 
พระนางเจ้าสริกิติิฯ์	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	โดยแบ่งการจดังานเป็นแบบออนกราวนด์  
ระหว่างวันท่ี 3-7 ธันวาคม 2564	 เวลา	 09.00-19.00	 น.	ณ	 สวนสมเดจ็ 
พระนางเจ้าสริิกต์ิิฯ	 และรูปแบบ Virtual Fair เข้าชมงานและเลือกซื้อ
สินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com ตั้งแต่วันที่ 3-12 
ธันวาคม 2564 

 � สวนง	ูสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ 
“สีสันนาคา ก้าวสู่ปีที่ 99 สวนงู สถานเสาวภา”	ณ	ตกึ	๙๙	ปี	ระหว่างวนัที่	 
22	 พฤศจิกายน-9	 ธันวาคม	 2564	 โดยเปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร	์ เวลา	 
09.30-15.30	น.	วนัเสาร์-อาทติย์	และวนัหยดุนกัขัตฤกษ์	เวลา	09.30-13.00	น.

 � ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย “Kindness During Crises”  
จดัโดยองค์กรกาชาดและภาคเีครอืข่าย	ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2564  
ณ ช้ัน 2 สยามพารากอน	โดยมพีธิเีปิดในวันที	่22	ธนัวาคม	2564	เวลา	17.30	น.

 � ศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย	จดัพธิทีอดผ้าป่าใบแสดงความจ�านงบรจิาค
ดวงตาในโครงการ จากวันพระ... ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล 
ปีที่ 12	เพือ่ประชาสมัพันธ์และรณรงค์เชญิชวนประชาชนให้แสดงความจ�านง
บรจิาคดวงตา	 ผ่านกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ	 ในวันอาทิตย์ท่ี 5 ธันวาคม 2564  
เวลา 13.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ

 � ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดสร้างสิ่งมงคล 
สกัการะบรมครแูพทย์ชวีกโกมารภจัจ์ โดยการอปุถมัภ์จากวดับวรนเิวศวหิาร 
เพือ่ให้ผูม้จีติศรทัธาได้บูชาเป็นสริสิวสัดิม์งคล	 โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 
สมทบทุนในการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 2 แห่ง	 ได้แก่	 ภาคบรกิารโลหิตแห่งชาตทิี	่ 10	
จงัหวัดเชยีงใหม่	และภาคบรกิารโลหติแห่งชาตทิี	่11	จงัหวัดนครศรธีรรมราช	
สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิโทร.	06	2919	4296

 � กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์	 วิจัย	 และนวัตกรรม	 (กสว.)	 เปิดรับ 
ข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานวิจัยด้านการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุ  
เซลล์บ�าบัด เคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ ชุดตรวจวินิจฉัยโรค และ
ระบบผลิตทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อการขึ้นทะเบียน 
ปีงบประมาณ 2565 ผูส้นใจสามารถย่ืนข้อเสนอโครงการผ่านระบบ	 NRIIS	 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2564

สารพันข่าว

 ศนูย์ฝึกทกัษะเสมอืนจรงิทางการแพทย์ แห่งจฬุาลงกรณ์ หรอืศนูย์ CHAMPS 
ได้รบั Provisional Official Accreditation จาก SSH — Society for Simulation in 
Healthcare (Washington, DC) ซึง่เป็นการรบัรองในระดบันานาชาตว่ิาการด�าเนินงาน 
และการให้บรกิารของศนูย์ฯ	เป็นไปตามมาตรฐานระดบัสากล	มผีลตัง้แต่วันที	่27	ตุลาคม	
2564	 จนถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2566	 นับเป็น Healthcare Simulation Center  

ของโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2256	4000	ต่อ	81105

 พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาล	ีผูอ้�านวยการส�านกังานบรรเทาทกุข์
และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	และนายธงชัย ศิริธร กรรมการ
มูลนิธิโคคา-โคลา	 ประเทศไทย	 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการ	

“น�้าทิพย์ปันน�้าใจให้กาชาด” ฉบับที่ 5 เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2564	 
ณ	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
เพือ่เตรยีมความพร้อมและด�าเนนิการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัได้อย่างรวดเรว็
และมีประสิทธิภาพ	 ซ่ึงมีผลตั้งแต่วันท่ี	 1	 มกราคม	 2565	 ถึงวันที่	 
31	ธันวาคม	2567	รวมระยะเวลา	3	ปี	

ศูนย์ CHAMPS จุฬาฯ 


