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100 ปี ยุวกาชาดไทย... กับก้าวต่อไป
วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
ในปี 2565 ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ได้ด�ำเนินงาน
มาอย่างยาวนาน ครบ 1 ศตวรรษ
นางสุนนั ทา ศรอนุสนิ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
และรักษาการในต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
กล่าวถึงการด�ำเนินงานกิจการยุวกาชาด ก้าวต่อไปจากนี้ และกิจกรรม
ในปี 2565 เนื่องในโอกาส 100 ปี ยุวกาชาดไทย
“ก้าวต่อไปของยุวกาชาดจะเป็นการด�ำเนินงานภายใต้นโยบาย
สภากาชาดไทย ในการส่งต่ออาสายุวกาชาดไปเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
เป็นการท�ำงานทีม่ กี ารบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสภากาชาดไทยทีท่ ำ� งาน
ด้านอาสาสมัคร เพือ่ ก้าวสูค่ วามเป็น “One Red Cross one Volunteer”
เพื่อผนึกก�ำลังให้เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือภารกิจ
ของสภากาชาดไทย ภายใต้การมีฐานข้อมูลเดียวกัน มีการดูแลระบบอาสาสมัคร
ที่เป็นระบบเดียวกัน และมีการสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน ขณะเดียวกัน
เราก็จะน�ำนโยบายของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ ววงเดือนระหว่างประเทศ
ทีส่ ภากาชาดไทยเป็นสมาชิกอยู่ มาใช้ในการให้ความส�ำคัญกับเยาวชนในฐานะ
เป็นผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงในชุมชน ทีจ่ ะเป็นผูข้ บั เคลือ่ นและพัฒนาชุมชน สังคม
ด้วยนวัตกรรม ความคิดใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ การค้นคว้า การลงมือท�ำ
โดยส่งเสริมการมีสว่ นร่วม และบทบาทในการเป็นผูน้ ำ� ของเยาวชนในทุกระดับ
ของกระบวนการอาสาสมัคร”
กิจกรรมในปี 2565 ประกอบด้วย
- การบูรณาการงาน/โครงการของอาสายุวกาชาด และอาสากาชาด
ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
- การท�ำระบบฐานข้อมูลอาสาสมัคร (VTRIS) มาใช้ในการรับสมัคร
และเก็บข้อมูลการฝึกอบรม การเข้าร่วมปฏิบตั งิ านของอาสาสมัคร การสรุปข้อมูล
เพื่อเชิดชูเกียรติ แทนระบบอื่น ๆ ที่มี เพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว
- การสรรหาอาสาสมัครใหม่ในช่วงวัย 31-50 ปี และบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างอาสาสมัครเก่า

- การประเมินผลความสุขในการท�ำงาน และความต้องการ
กลับมาท�ำงานใหม่ของอาสาสมัคร
- เน้นการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
ทั้งในสภากาชาดไทย และหน่วยงานภายนอก
- เน้ น การขั บ เคลื่ อ นบทบาทของเยาวชนสู ่ เ วที ร ะดั บ สากล
โดยการท�ำกิจกรรมร่วมกับสภากาชาดประเทศต่าง ๆ IFRC ICRC
ทั้งในด้านเงินทุน การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม
- เน้นการท�ำงานร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
โดยการสร้างเยาวชนในชุมชนให้เป็นอาสายุวกาชาดที่มีบทบาทในฐานะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการเตรียมพร้อม
รับภัยพิบัติ ทั้งขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุร่วมกับชุมชน
- สร้างเสริมแนวคิดเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การไม่ใช้
ความรุนแรง การยอมรับความแตกต่างทางเพศ ทางความคิด
- ส่งเสริมเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ตามหลักการกาชาด
- เน้นการน�ำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการ
อาสายุวกาชาด

เรื่อง  แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการงานเลขานุการคณะกรรมการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในหมวด 3 ข้อ 18 แห่งระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2552
ให้แต่งตัง้ นางนนทิยา แก้วเกตุ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารกลาง ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการงานเลขานุการคณะกรรมการ สภากาชาดไทย
อีกต�ำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร คนใหม่

นางจิราพร ศรีสอ้าน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักสารนิเทศและสือ่ สารองค์กร
ส�ำนักงานบริหารกลาง กับบทบาทใหม่ที่จะได้ใช้ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์การท�ำงานในภาคธุรกิจมากว่า 36 ปี ให้กับสภากาชาดไทย
องค์ ก รสาธารณกุ ศ ลระดั บ ชาติ พร้ อ มสนั บ สนุ น ภารกิ จ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ของสภากาชาดไทยให้เป็นไปตามหลักการกาชาด 7 ประการ คือ มนุษยธรรม
ความไม่ล�ำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร
ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

ศูนย์รับบริจาคแห่งใหม่ พร้อมให้บริการผู้บริจาคทุกท่าน

เชิญชวนร่วมสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยได้ที่ Donation HUB “รับ” เพื่อ “ให้” ณ บริเวณชั้น 1 ตึกอ�ำนวยนรธรรม ส�ำนักงานจัดหารายได้
สภากาชาดไทย ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน พืน้ ทีก่ ว้างขว้างยิง่ ขึน้ รองรับผูบ้ ริจาคได้ทงั้ บุคคลและหมูค่ ณะ เปิดท�ำการวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น.
หรือสามารถบริจาคออนไลน์ที่ www.donationhub.or.th ตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
โทร. 0 2255 9911, 0 2256 4289
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

คลินิกนิรนาม ปรับบริการในยุค COVID-19

คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย คลีนิคนิรนามสมบูรณ์แบบ
แห่งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชีย เปิดบริการให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
และตรวจหาเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งเปิดให้บริการ
คลินกิ สุขภาพคนข้ามเพศ และให้บริการยาต้านไวรัส ซึง่ มีการรักษาความลับ
ของผู้ที่มาใช้บริการอย่างดีที่สุด
ปัจจุบันคลินิกนิรนามได้มีการปรับบริการและเปิดบริการใหม่
ผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 เช่น การให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำก่อนเข้ารับการตรวจหาเชือ้ เอชไอวี
การรับยาป้องกันก่อนสัมผัสเชือ้ PrEP และการรับยาป้องกันหลังสัมผัสเชือ้
PEP ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ และในวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565
คลินกิ นิรนามจะเปิดบริการจ�ำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีดว้ ยตนเอง ทัง้ ตรวจ
แบบเจาะปลายนิ้ว ราคา 400 บาท และการตรวจจากน�้ำในช่องปาก
ราคา 250 บาท โดยสามารถแอดไลน์ @188uzdog เพื่อรับค�ำปรึกษา
โดยไม่ต้องรอคิว

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ โควิด-19 ท�ำให้พบผูต้ ดิ เชือ้
จ�ำนวนมาก รวมทั้งมีการเสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐจึงได้เร่งฉีดวัคซีน
โควิด-19 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ส�ำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19
แล้ ว อยากทราบว่ า หลั ง จากฉี ด วั ค ซี น โควิ ด -19 ตนเองมี ภู มิ คุ ้ ม กั น
ต่อเชื้อโควิด-19 มากน้อยเพียงใด ซึ่งสถานพยาบาลที่เปิดให้บริการ
ตรวจหาระดั บ ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ เชื้ อ โควิ ด -19 ยั ง มี น ้ อ ย และราคาสู ง
คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย จึงได้เปิดบริการตรวจหาระดับภูมิคุ้มกัน
ต่อเชื้อโควิด-19 ส�ำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม หรือ
ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน โดยมีค่าบริการ 550 บาท สามารถ
มารั บ บริ ก ารได้ ที่ ค ลี นิ ค นิ ร นาม สภากาชาดไทย วั น จั น ทร์ - ศุ ก ร์
เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 08 3612 2623 ในวันเวลาราชการ

อัปเดตข้อมูลอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
รับถุงผ้า Thank You Stem Cells Donor
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอความร่วมมืออาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ที่ยังไม่เคยอัปเดตข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
ในปี 2564 ท่านจะได้รบั SMS ส�ำหรับการอัปเดตข้อมูล โปรดด�ำเนินการ
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ลุน้ รับ “ถุงผ้า Thank You Stem Cells
Donor” จ�ำนวน 200 รางวัล สอบถามโทร. 0 2263 9600 ต่อ 1301
หรือ 1314 (ในวันและเวลาท�ำการ)

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

3

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจ�ำปีการศึกษา
2565 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชา
การพยาบาลเด็ก ทั้งแบบปกติและด้วยวิธีพิเศษ ระยะเวลาการ
ศึกษาภาคปกติ 2 ปีการศึกษา แบบทวิภาค (Hybrid Learning)
โดยมุ่งสร้างนักปฏิบัติเชิงรุก ท�ำวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล
ร่วมกับแหล่งฝึก โดยจะได้รับทุนอุดหนุนการท�ำวิทยานิพนธ์
และทุนสนับสนุนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์
แบบที่ 1 รับแบบปกติ (สอบวัดความรูแ้ ละสัมภาษณ์) รอบที่ 1
ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 รอบที่ 2
ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 และรอบที่ 3
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 – 1 กรกฎาคม 2565
แบบที่ 2 รับด้วยวิธีพิเศษ (พิจารณาคัดเลือก) รับสมัคร
ตลอดปีการศึกษา
สอบถามเพิม่ เติมได้ที่ หน่วยจัดการศึกษา (งานบัณฑิตศึกษา)
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4091
ต่อ 1149 Email : grad@stin.ac.th และ www.stin.ac.th

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

Key Control

ของการรับบริจาคหรือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ

IA Letter สารจากส�ำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย ที่ผ่านมาได้น�ำเรื่อง Key Control ของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการยืมเงินรองจ่าย ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างมากไปแล้ว อีกเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการ
แพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 คือ การรับบริจาคหรือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ จากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ
ผ่านหลายช่องทางเป็นจ�ำนวนมาก จึงน�ำเรื่องนี้มาน�ำเสนอเพื่อให้รู้จักและเข้าใจ Key Control ของการควบคุมสิ่งของที่ได้รับบริจาคให้มากยิ่งขึ้น

ส�ำหรับข้อสังเกตและพึงระมัดระวัง ต่อฉบับหน้า

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

5

ประธานหญิงคนแรกของ ICRC

สมัชชาใหญ่ของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (International
Committee of the Red Cross–ICRC) เลือก นางมีรยานา สปอลจาริก เอกเกอร์
(Mirjana Spoljaric Egger) จากสหประชาชาติ เป็นประธานหญิง
คนแรก โดยด�ำรงต�ำแหน่งต่อจาก นายปีเตอร์ เมาเรอร์ (Peter Maurer)
ซึ่งได้ขอลาออกหลังจากท�ำงานกับ ICRC มากว่า 10 ปี
นางมีรยานา สปอลจาริก เอกเกอร์ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขาธิการ ผู้ช่วยธุรการ และผู้อ�ำนวยการของส�ำนักงานโครงการ
พั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Development
Programme–UNDP) ภูมิภาคยุโรป และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช
โดยจะเริ่มท�ำหน้าที่ประธานของ ICRC ในวันที่ 1 ตุลาคม 2022
และมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 4 ปี
นายเมาเรอร์ ซึ่งเป็นประธานสมัชชาใหญ่ของ ICRC โดยต�ำแหน่ง
กล่าวว่า “นางสปอลจาริก เอกเกอร์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
และมีประสบการณ์การท�ำงานด้านระหว่างประเทศและการทูตที่

เข้มข้นและกว้างขวาง ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ประกอบเหล่านี้
บวกกับความเป็นผู้น�ำที่ประสบความส�ำเร็จ จะท�ำให้นางสปอลจาริก
เอกเกอร์ สามารถท�ำหน้าทีค่ อยสนับสนุนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้ง
และความรุนแรงได้อย่างมีพลังและเข้าอกเข้าใจ”
นางสปอลจาริก เอกเกอร์ กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ทีไ่ ด้รบั เลือกให้เป็นผูส้ านต่อความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานขององค์กรที่ดิฉันชื่นชมมาตลอด ด้วยพันธกิจส�ำคัญระดับโลก
ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน ดิฉันจะท�ำงานอย่างสุดความสามารถ
เพื่ อ น� ำ แนวทางด้ า นมนุ ษ ยธรรมที่ อ งค์ ก รได้ สั่ ง สมและยึ ด มั่ น
เพือ่ ให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากความขัดแย้งและความรุนแรง
ในส่วนของการเป็นตัวแทนองค์กรนั้น ดิฉันจะมุ่งมั่นเน้นย�้ำให้เห็นถึง
ความต้องการของกลุ่มผู้เปราะบางที่สุดในสังคม รวมทั้งผลของงานที่
เจ้าหน้าที่ ICRC ท�ำอยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกด้วย”
นางสปอลจาริก เอกเกอร์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ากองสหประชาชาติ
และองค์การระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส
และต�ำแหน่งอื่น ๆ ในกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิส
ประจ�ำกรุงเบิร์น ไคโร นิวยอร์ก รวมถึงส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และ
จัดหางานของสหประชาชาติส�ำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้
(UNRWA) ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบาเซิล และมหาวิทยาลัย
เจนีวา โดยได้รับปริญญาโทสาขาปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และกฎหมาย
นายเมาเรอร์ จะยังคงท�ำหน้าที่ประธาน ICRC จนถึงสิ้นเดือน
กันยายนนี้ เพือ่ ดูแลการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร การด�ำเนิน
กิจกรรมด้านการทูตเชิงมนุษยธรรม และการส่งมอบภารกิจให้แก่ประธาน
คนใหม่

กองทุนลดโลกร้อน
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC เปิดตัว
กองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Climate
and Environment Transition Fund) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ ICRC ด้านความยั่งยืนและการลดโลกร้อน
ผ่านการท�ำงานมนุษยธรรมของ ICRC ทั่วโลก
นายปีเตอร์ เมาเรอร์ ประธานคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
กล่าวว่า “เรามีเป้าหมายอย่างชัดเจนในการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ผ่านการลงมือปฏิบตั จิ ริง และสนับสนุนให้องค์กรทีท่ ำ� งานด้านมนุษยธรรม
มีส่วนร่วมจัดการกับสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังมากขึ้น กองทุนนี้
จะช่วยให้ทุกคนปรับตัวกับผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศและ
สิง่ แวดล้อม และท�ำให้งานของเรามีความยัง่ ยืนด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ”
กองทุนเพือ่ การเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศและสิง่ แวดล้อม จะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายในเรื่องการลดโลกร้อน ได้แก่ ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อย 50% การก�ำหนดให้ความเสี่ยง
ด้านสภาพอากาศและสิง่ แวดล้อมเป็นองค์ประกอบในโครงการทุกโครงการ
และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการบังคับใช้กฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สิง่ แวดล้อมของ ICRC (The ICRC Climate and Environment Transition
Fund) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.icrc.org/en/
document/icrc-fund-climate-environment-initiatives

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด
ชัยนาท

นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ชัยนาท พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่
มอบถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และ
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ�ำนวน 12 ราย ในเขตพื้นที่อ�ำเภอหนองมะโมง

ยโสธร นางพัทธานันท์ ยังตรง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
และเงินช่วยเหลือครอบครัวผูป้ ระสบอัคคีภยั ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้รบั ความเสียหาย
จ�ำนวน 11 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ต�ำบลสวา อ�ำเภอเลิงนกทา เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เชียงใหม่ นางดวงจิตต์

ปรัชญ์สกุล นายกเหล่าชาดจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหน้ากากผ้า
ส�ำหรับผู้ใหญ่ ส�ำลีแผ่นชุบแอลกอฮอล์ Face Shield ให้แก่ผู้แทน
จากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน�ำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันโรคระบาดโควิด-19

สมุทรปราการ

นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ศาลาการเปรียญ
วัดบางเสาธงนอก ต�ำบลบางเสาธง อ�ำเภอบางเสาธง มีผู้บริจาคโลหิต
187 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 72,650 ซีซี มีผู้เเสดงความจ�ำนงบริจาค
ดวงตา 8 ราย และบริจาคอวัยวะ 8 ราย

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ยะลา นางมุกดา ยังอภัย ณ สงขลา นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอเบตง พร้อมด้วย สุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอเกาะสมุย

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ที่อยู่อาศัย
เพื่อช่วยเหลือ นายมูฮ�ำหมัดซอพี แว ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 8/22 ได้ รั บ ความเสี ย หาย ในเขตพื้นที่ตลาดเก่าละไม หมู่ที่ 3 ต�ำบลมะเร็ต
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
เขตเทศบาลเมืองเบตง
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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เปิดรับสมัครอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ตรุษจีนนี้มอบชีวิตใหม่ ให้ผู้ป่วย
"ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดใช้" ท�ำบุญ แก้ชง เสริมมงคลชีวิต
รับตรุษจีน ท�ำบุญใหญ่ดว้ ยการมอบชีวติ ใหม่ให้ผปู้ ว่ ย โดยร่วมบริจาคเงิน
จัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพือ่ ใช้ในกระบวนการปลูกถ่ายอวัยวะ
และดวงตาของสภากาชาดไทย ผ่ า นช่ อ งทาง donate.
letthemseelove.com รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ขอเชิญ
ผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี เข้าร่วมอบรม เรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เปิดลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
สแกน QR Code หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 08 8895 4858 หรือ 09 7106 5010

ชวนมาโชว์สเต็ปเต้น ลุ้นรางวัลพิเศษ
เฉลิมฉลอง 100 ปี ยุวกาชาดไทย

ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปีแห่งการสถาปนายุวกาชาดไทย ชวนมาโชว์สเต็ป
ในแบบของคุณ ผู้โชคดี 20 ท่าน รับของรางวัลพิเศษ พร้อมเกียรติบัตรจาก
ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย
กติกา : โชว์สเต็ปเต้นในแบบของคุณ หรือตามแบบท่าเต้นที่ได้ออกแบบไว้ให้
โดยใช้ เ พลง "พลั ง อาสายุ ว กาชาด" แล้ ว โพสต์ ล ง TikTok ติ ด แฮชแท็ ก
#100ปียวุ กาชาดไทย ร่วมกิจกรรมได้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 และจะประกาศผล
ที่เพจอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย ในวันที่ 2 มีนาคม 2565

งานสัมมนาวิชาการ SGH Forum

ส�ำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสภากาชาดไทย
จะจัดงานสัมมนาวิชาการ SGH Forum เรื่อง Global Health Security : Threats and Ways Forward ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00-11.00 น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4546
จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

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

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

