ปีที่ 36 ฉบับที่ 1593 ปักษ์หลัง เดือนธันวาคม 2564
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 37
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังอาคารสิรนิ ธรานุสรณ์
๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 5 คน ที่เคยมีภาวะสุขภาพ
จากนัน้ ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 37 โดยมีระเบียบวาระพิจารณา อาทิ
- รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
- ผลการสรรหาผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานสถาบัน
- (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาสถาบัน เพื่อเป็นหลักยึดในการจัดการศึกษาให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการศึกษา โดยทบทวนเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องและเสนอ (ร่าง) ปรัชญาการศึกษาของสถาบัน คือ “จัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม ร่วมกับปฏิรูปนิยม
โดยมุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนในทุกด้าน สามารถปรับตัวได้เท่าทันกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม โดยใช้กระบวนการจัดการศึกษาทีส่ ง่ เสริม
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ผ่านการปฏิบตั จิ ริง เพือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน สร้างจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน บนพื้นฐานมนุษยธรรม”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงเปิดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ครั้งที่ 29
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสี ริ พิ ชั ร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ชั้น 12
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และคณะกรรมการจัดงานเทียนส่องใจ เฝ้ารับเสด็จ ทรงเปิดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจ�ำปี 2564 ครั้งที่ 29 ภายใต้แนวคิด
“ยุติความเหลื่อมล�้ำ ยุติเอดส์ ยุติการแพร่ระบาด” ทรงจุด “เทียนส่องใจ” ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้า และพระราชทานพระวโรกาสให้ บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์
และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ครอบครัวดีเด่น กลุ่ม/ชมรมผู้ติดเชื้อดีเด่น เข้ารับพระราชทานรางวัล จ�ำนวน 9 รางวัล
จากนั้น ทรงร่วมขับร้องเพลง “อย่ายอมแพ้” และ “ค�ำสัญญา” และทอดพระเนตรนิทรรศการการทรงงานด้านเอดส์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งพระองค์ได้ทรงงานด้านเอดส์มาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี รวมทั้งการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ติดเชื้อ ตลอดจนความก้าวหน้าในเรื่องของการดูแลรักษา และการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
“ยุติความเหลื่อมล�้ำ ยุติเอดส์ ยุติการแพร่ระบาด” แนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ปี 2564 หมายถึง การส่งเสริมให้คนในสังคม
ลดความเหลื่อมล�้ำ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ติดเชื้อ ไม่ว่าในเรื่องสิทธิ สถานะการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ติดเชื้อทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
รวมถึงลดการตีตราและเลือกปฏิบัติกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของเป้าหมายที่ 3 ในการยุติปัญหาเอดส์ คือ การลดการรังเกียจ และไม่เลือกปฏิบัติ
อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะ

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ร่วมสร้างกุศลศรัทธากับโครงการ
“จากวันพระ...ถึงวันพ่อ ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12”

นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธที อดผ้าป่าใบแสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตาในโครงการ “จากวันพระ...ถึงวันพ่อ
ร่วมทอดผ้าป่าดวงตามหากุศล ปีที่ 12” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนแสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตาให้แก่สภากาชาดไทยผ่านกิจกรรมการทอดผ้าป่า
ดวงตามหากุศล เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมี พระราชวินัยสุนทร (ธงชัย ธมฺมธโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมส�ำคัญ โดยได้เริ่มด�ำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดโครงการฯ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 มีเป้าหมาย คือ ผู้แสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตา จ�ำนวน 50,000 ราย จากผลการปฏิบัติงานตลอดโครงการฯ
(ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 พฤศจิกายน 2564) มีผู้แสดงความจ�ำนงบริจาคดวงตา จ�ำนวน 34,872 ราย ผู้มีกุศลจิตสามารถร่วมแสดงความจ�ำนง
บริจาคดวงตาได้ที่ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4039-40 หรือร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อใช้ในภารกิจของศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย ผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชีศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-231-3902
(ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า)

โครงการตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ ครั้งที่ 16
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
เปิดโครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ ครัง้ ที่ 16 เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร ภปร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโดย หน่วยศัลยศาสตร์
ระบบปัสสาวะ ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ภายในงานมีการบรรยาย เรือ่ ง “ภาวะปัสสาวะบ่อยในผูช้ าย
สูงอายุ” และ “มะเร็งต่อมลูกหมาก” พร้อมให้บริการตรวจภาวะ
ต่อมลูกหมากโต และตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากให้แก่
ผู้เข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

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

3

คลินิกสุขภาพเพศครบวงจร เพื่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จัดประชุม
วิ ช าการ MIS.S.Transgender เพื่ อ พั ฒ นาความรู ้ ด ้ า นการวิ จั ย และการดู แ ลรั ก ษา
ผู้รับบริการกลุ่ม Transgender พร้อมทั้งแนะน�ำต้นแบบ คลินิกสุขภาพเพศ แบบครบวงจร
โดยยึดแนวทางการดูแล “ครอบคลุม เข้าใจ ห่วงใย ไม่แบ่งแยก” มีทมี แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญสหสาขา
คอยให้คำ� ปรึกษา ดูแลทัง้ ร่างกายและจิตใจ พร้อมสนับสนุนทัง้ ด้านบริการ การเรียนการสอน และการวิจยั
คลินิกสุขภาพเพศ (Gender Health Clinic) เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม
2561 จากสถิติของผู้เข้ารับบริการในช่วงระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้มารับบริการ
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริการของคลินิกสุขภาพเพศครอบคลุมทุกความต้องการ
ที่หลากหลายของผู้เข้ารับบริการทุกเพศทุกวัย นับตั้งแต่คลินิกศัลยกรรมเพื่อการข้ามเพศ
คลินิกสุขภาพวัยรุ่น คลินิกคนข้ามเพศ พร้อมตรวจประเมินโดยจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
แก่ผู้ที่ต้องการใช้ฮอร์โมนผ่าตัดเปลี่ยนเพศ ผู้ที่มีปัญหาทางเพศหรือปัญหาสุขภาพจิตอีกด้วย
สามารถเข้ารับบริการได้ทคี่ ลินกิ สุขภาพเพศ ชัน้ 7 อาคาร ภปร ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น.

กองสวัสดิภาพสัตว์เเละสัตวเเพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน
เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะท�ำงานจากกองสวัสดิภาพสัตว์
เเละสัตวเเพทย์บริการ กรมปศุสัตว์ เข้าตรวจสถานพยาบาลสัตว์ "คลินิก
สัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา" ณ ตึก ๙๙ ปี สวนงู สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย เพือ่ ให้คลินกิ สัตว์เลือ้ ยคลานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตร
เเละสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เเละเงื่อนไขของสถานพยาบาลสัตว์
ซึง่ ไม่ตอ้ งอยูใ่ นบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ทตี่ อ้ งด�ำเนินการ
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2558
คลินิกสัตว์เลื้อยคลาน สวนงู สถานเสาวภา เปิดให้บริการ
วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 09.30-15.00 น.

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

อาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด น�ำโดย นายสุรศักดิ์ พรมเกตุ ผู้อ�ำนวยการ กศน.อ�ำเภอจังหาร และสมาชิกในชมรม
จ�ำนวน 10 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ บ้านดินด�ำ หมู่ที่ 9 ต�ำบลดินด�ำ อ�ำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 ‘พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน�ำพาพลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย
ด้วยการจัดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ
เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก’ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
แบบออนกราวด์ ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2564 เวลา
09.00-19.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในรูปแบบ
Virtual Fair ระหว่ า งวั น ที่ 3-12 ธั น วาคม 2564
โดยเปิดให้เข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมใน เอธิโอเปีย

นายกรัฐมนตรีเอบีย์ อาเหม็ด เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
ปี ค.ศ. 2019 ประกาศเข้าร่วมการรบกับแนวหน้า ในขณะที่กองก�ำลัง
ฝ่ายต่อต้านจากทีเกรย์บุกถึงเมืองเชวา โรบิต เมืองใหญ่บนเส้นทางหลัก
ห่างจากเมืองหลวงเพียง 200 กิโลเมตร
ความขัดแย้งในเอธิโอเปียระหว่างรัฐบาลกลาง และกองก�ำลัง
ในภูมภิ าคทีเกรย์ ทางตอนเหนือของประเทศ ท�ำให้ประชาชนนับแสนคน
ต้องอพยพออกจากบ้าน ผูค้ นหลายพันคนเดินทางจากเมืองหนึง่ สูอ่ กี เมือง
ในสภาพสิ้นเนื้อประดาตัว พวกเขาต้องอาศัยในค่ายลี้ภัยที่แออัด เด็ก ๆ
ไม่ได้เรียนหนังสือ ขาดแคลนทั้งน�้ำและอาหาร
นิโคลัส ฟอน อาร์ค หัวหน้าส�ำนักงานคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ (ICRC) เมืองแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย กล่าวว่า
“การเข้าถึงพืน้ ทีเ่ ป็นเรือ่ งยาก ในบางสถานการณ์มเี พียง ICRC และกาชาด
เอธิโอเปียเท่านัน้ ทีส่ ามารถน�ำส่งความช่วยเหลือไปถึงได้ เนือ่ งจากสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวรบขยับขยายทุกวัน จึงเป็นเรื่องส�ำคัญ
ที่เราต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ต้องค�ำนึงถึงสวัสดิภาพของเพื่อนร่วมงานผ่านการท�ำงานร่วมกัน
กับหน่วยงานท้องถิ่นอื่น ๆ”
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เข้าขั้นวิกฤต

อัสเซฟา อาสาสมัครจากกาชาดเอธิโอเปียให้สมั ภาษณ์วา่ “ครอบครัว
จ�ำนวนมากพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รัก จนกว่าพวกเขาจะทราบข่าว
ของอีกฝ่าย หลายบ้านไม่สามารถข่มตาหลับได้ในเวลากลางคืน”
การรักษาพยาบาลในพืน้ ทีข่ ดั แย้งอยูภ่ ายใต้ความตึงเครียดมหาศาล
เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ถกู กดดันเมือ่ ให้การรักษาผูบ้ าดเจ็บจากสงคราม ใน
ขณะทีค่ วามพยายามในการดูแลผูป้ ว่ ย แม้แต่การรักษาขัน้ พืน้ ฐานก็ยงั เป็น
เรื่องยาก ในบางพื้นที่แทบไม่มีความช่วยเหลือทางการแพทย์ใด ๆ แม้อยู่
ในสถานการณ์ที่ต้องการมากที่สุด
ในภูมิภาคทีเกรย์ ทางตอนเหนือของประเทศ การจราจรทั้งหมด
ชะลอตัวหรือถูกตัดขาด ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมไม่สามารถ
เข้าถึงพื้นที่ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ ในขณะที่เสบียงต่าง ๆ เหลือพอใช้
ในอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้น การน�ำส่งเชื้อเพลิงและเงินสดเข้าสู่พื้นที่เพื่อ
จัดซือ้ เสบียงเพิม่ เติมแทบเป็นไปไม่ได้ ความท้าทายในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรมก�ำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต
ในขณะทีป่ ระเทศต่าง ๆ จากสหภาพยุโรปออกมาประกาศขอให้พลเมือง
ของตนรีบเดินทางออกจากเอธิโอเปียเป็นการด่วน นายปีเตอร์ เมาเรอร์
ประธาน ICRC ได้กล่าวถึงสถานการณ์หลังลงพื้นที่ว่า “ไม่ว่าการต่อสู้
จะรุนแรงแค่ไหน ทั้งสองฝ่ายจะต้องให้ความเคารพกฎหมายมนุษยธรรม
ประชาชนไม่ใช่เป้าหมายของการโจมตี พวกเขาต้องได้รับการดูแล”
สงครามในเอธิโอเปียยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงง่าย ๆ ภายใต้
ความท้าทายต่าง ๆ ICRC ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่ก�ำลังเดือดร้อนในทุกทางที่เป็นไปได้ พวกเราน�ำส่งความช่วยเหลือ
ทางมนุษยธรรม และพยายามติดต่อตามหาสมาชิกที่ต้องพลัดพราก
ให้สามารถกลับมาอยู่ร่วมกับครอบครัวอันเป็นที่รัก เพื่อนร่วมงานของเรา
ในพืน้ ทีไ่ ด้ชว่ ยสนับสนุนทีพ่ กั อาศัยให้ผลู้ ภี้ ยั กว่า 300,000 คน น�ำส่งอุปกรณ์
ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล 5 แห่ง และได้ดแู ลเรือ่ งน�ำ้ สะอาดให้ประชาชน
ในภูมิภาคทีเกรย์และอัมฮาราอีกกว่า 100,000 ชีวิต

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

สุโขทัย นางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย นครศรีธรรมราช คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพืน้ ทีใ่ ห้บริการฉีควัคซีน
โควิด-19 แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุติดบ้าน และผู้พิการ จ�ำนวน 7 ราย
พร้อมมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ต�ำบลบ้านหลุม
อ�ำเภอเมือง

นครศรีธรรมราช ออกหน่วยโครงการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาส
พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ต�ำบล
ท่าซอม อ�ำเภอหัวไทร

ชั ย ภู มิ

พังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบชุดธารน�ำ้ ใจ

คณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ชั ย ภู มิ
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางประคอง อินสวน
อายุ 74 ปี ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส ไม่ มี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ต้ อ งอาศั ย บ้ า นญาติ
ณ บ้านเลขที่ 98/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลโนนแดง อ�ำเภอบ้านเขว้า

กู ้ ชี วิ ต ฝ่ า วิ ก ฤตโควิ ด -19 โดยการร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ ผ่ า น
แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ให้ผู้กักกันตนและสัมผัสเสี่ยงสูง จ�ำนวน 10 ชุด
ในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต�ำบลบางเตย อ�ำเภอเมืองพังงา

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

นครสวรรค์

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอท่าตะโก
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ในกลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ
ผู้ป่วยติดเตียง และสตรีมีครรภ์ จ�ำนวน 130 ราย ในเขตพื้นที่ต�ำบล
บ้านหนองขว้าว

นครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอห้วยแถลง

ลงพื้ น ที่ ม อบชุ ด ธารน�้ ำ ใจ สู ้ ภั ย โควิ ด -19 ให้ แ ก่ ผู ้ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ติดเชื้อโควิด-19 จ�ำนวน 24 ชุด ในเขตพื้นที่บ้านหนองซ�ำ ต�ำบลกงรถ
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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อาสายุวกาชาด รวมพลังบริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19

นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
และรักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
ให้การต้อนรับและให้ก�ำลังใจอาสายุวกาชาด จ�ำนวน 144 คน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพือ่ เฉลิมฉลอง
กิจการยุวกาชาดก้าวสู่ปีที่ 100 และกิจกรรม BLOOD HERO ปี 2
ปลุกพลังซูเปอร์ฮโี ร่ บริจาคโลหิตกูว้ กิ ฤตโควิด-19 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งต่อไปในวันที่
27 ธันวาคม 2564 เชิญชวนอาสายุวกาชาดที่มีความพร้อมและมีจิตอาสา
ที่จะร่วมกิจกรรม ติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 9163 2541

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย
รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาดไทย เพียงดาวน์โหลด
Application อาสาสมัครกาชาด (http://onelink.to/huvxhg) สามารถ
เลือกกิจกรรม เลือกวันที่ต้องการเข้าร่วม และติดตามข่าวสารกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว สอบถามการใช้งานเพิม่ เติม โทร. 0 2251 0582
ต่อ 109 และ 110
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สภากาชาดไทย แจ้งการจ่ายเงิน
สมาชิกที่เสียชีวิตประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2564 จ�ำนวน 9 ราย
เป็นเงิน 1,385,260 บาท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ ได้ช่วยเหลือ
สมาชิกแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 202,615,216 บาท

Call Center
สภากาชาดไทย

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

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

