
 

ปีที่ 37 ฉบับที่ 1597 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2565

TRC.AD.TMR03-22-0004

	 เมื่อวันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 2565	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคาร

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ	 ต�าบล
ปากน�้าโพ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครสวรรค์	 ซึ่งศูนย์บริการโลหิต 
แห่งชาติ	สภากาชาดไทย	จดัสร้างข้ึนเพือ่เฉลมิพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจ้า 
สิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องใน
โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา	80	พรรษา	ในปี	2555	ด้วยส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต	รวมทั้งเพื่อรองรับ
การขยายงานบรกิารโลหติแบบครบวงจร	ประกอบด้วย	อาคารส�านกังาน	
อาคารหอพัก	อาคารซ่อมบ�ารุง	และอาคารส�าหรับกักกันขยะ	
	 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่	 8	 จัดตั้งขึ้นเมื่อปี	 2548	 เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการโลหิตในภูมิภาค	 ท�าหน้าที่สนับสนุนการจัดหา
โลหิตให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย	มีคุณภาพ	ปลอดภัย	และ
มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 
ให้บริการแก่โรงพยาบาลเครือข่ายภาค	 8	 และจังหวัดใกล้เคียง	 ได้แก	่
จังหวัดนครสวรรค์	 ก�าแพงเพชร	 ตาก	 อุทัยธานี	 ชัยนาท	 และพิจิตร	
ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า	4	ล้านคน

ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 
จังหวัดนครสวรรค์ 



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 

	 ส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 จัดงานเฉลิมฉลอง

เนือ่งในโอกาส 100 ปี แห่งการสถาปนายวุกาชาดไทย ในรปูแบบออนไลน์  

โดยมี	 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธาน	 

พร้อมด้วย	นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 

นางสุนันทา ศรอนุสิน	ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	

และรกัษาการในต�าแหน่งผูอ้�านวยการส�านกังานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	

ร่วมในพิธี	 เมื่อวันที่	 27	 มกราคม	 2565	 ณ	 ห้องประชุมศิริ	 สิริโยธิน	 

ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	สภากาชาดไทย	ในโอกาสพิเศษนี้	สมาชิก

ยวุกาชาด	และประชาชนทัว่ประเทศทีร่บัชมการถ่ายทอดสด	ได้ลงทะเบียน

รบัเกียรตบิตัรออนไลน์	“ความทรงจ�าแห่งศตวรรษ 100 ปี ยวุกาชาดไทย” 

เป็นที่ระลึกอีกด้วย	

	 ขอเชิญผู้สนใจร่วมเป็นอาสายุวกาชาด	 เพียงโหลดแอปพลิเคชัน	

“อาสาสมัครกาชาด”	 สอบถามเพิ่มเติม	 โทร.	 0	 2252	 5002-3	 กด	 1	

หรือ	1664

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา	 ผู้ช่วย

เลขาธกิารสภากาชาดไทย	และผูอ้�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	

เป็นประธานพธิเีปิด	“ตกึ ๙๙ ปี สวนง ู(The 99    Snake Farm Building)”  

ณ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	เมือ่วนัที	่27	มกราคม	2565	เพือ่เฉลิมฉลอง	

เนื่องในโอกาสที่สวนงู	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ได้รับการสถาปนา

ครบ	99	ปี	ในปี	2565	

	 สวนง	ูสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ก่อตัง้ขึน้เมือ่วันที	่22	พฤศจกิายน	

2466	เป็นสวนงูที่เก่าแก่เป็นล�าดับที่	2	ของโลก	และเป็นที่รวบรวมงูพิษ

ชนิดต่าง	ๆ	 ในประเทศไทย	น�ามาเลี้ยงเพื่อรีดพิษและน�าไปใช้ผลิตเซรุ่ม

แก้พษิง	ูนอกจากนี	้ยงัเป็นสถานทีศ่กึษาวจิยั	และค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์	

ได้รบัการรบัรองจากองค์การอนามยัโลกในการเป็น	WHO	Collaborating	

Center	for	Venomous	Snake	Toxicology	and	Research	อย่างต่อเนือ่ง

จนถึงปัจจุบัน	ตึก ๙๙ ปี สวนงู ใช้เป็นที่ท�าการของคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน 

(Reptile	Science	Clinic)	แห่งแรกในประเทศไทย	เปิดท�าการวันจนัทร์-ศกุร์	 

เวลา	09.30	-15.00	น.	โดยตั้งแต่วันที่	18	ตุลาคม	2564-26	มกราคม	

2565	 มีผู้น�าสัตว์เลื้อยคลานมารับบริการ	 จ�านวน	 283	 ราย	 สอบถาม 

รายละเอยีดได้ที	่แฟนเพจเฟซบุก๊ “Snake Farm QSMI-สวนง ูสถานเสาวภา” 

 

 

เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนายุวกาชาดไทย

เปิด “ตึก ๙๙ ปี สวนงู” 

th



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

 ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย สนับสนุนวิทยากรในการ 

จัดอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	รุ่นที่	666/สป.3	 

เมื่อวันที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2565	ณ	ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา	 ถิระวัฒน์	

โรงเรยีนนวมินทราชนูิทิศ	เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ	จงัหวดัสมทุรปราการ	

โดยมี	นายสมชาย ทองสุทธิ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	เป็นประธานในพิธีเปิด	

	 การจัดอบรมครั้งนี้มีอาสายุวกาชาดเข้าร่วม	 จ�านวน	 55	 คน	 

โดยมุ่งเน้นองค์ความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือตนเองและ 

ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจัดอบรมอาสายุวกาชาด

เฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนายุวกาชาดไทย

อนุมัติจัดตั้งกลุ่มงานบริหารองค์กร
	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร	ครั้งที่	 11/2564	

เมื่อวันที่	 12	 พฤศจิกายน	 2564	 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง	 

“กลุ่มงานบริหารองค์กร”	 โดยมีหน่วยงานภายใต้การก�ากับ

ดูแล	3	ส�านักงาน/ส�านัก	ดังนี้

 1. ส�านักงาน/ส�านักบริหารกลาง 

 2. ส�านักจัดซื้อ

 3. ส�านักงาน/ส�านักบริหารระบบกายภาพ

	 โดยให้ส�านักกฎหมายอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ

เหรัญญิกสภากาชาดไทยเช่นเดิมไปก่อน	 และจะมีการ

ด�าเนินการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างภายในหน่วยงาน

ของกลุ่มงานบริหารองค์กรต่อไป



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 

 สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อ 

สภากาชาดตองงา และสนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการ

โต้ตอบภัยพิบัติคลื่นสึนามิ จากการปะทุรุนแรงของภูเขาไฟ

ใต้น�้าขนาดใหญ่ ฮังกา ตองงา และฮังกา ฮาอาปาย  

ในราชอาณาจักรตองงา	จ�านวน	20,000	ดอลลาร์สหรัฐ	หรือ	

660,800	บาท	เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2565	ซึ่งเหตุภัยพิบัติ 

ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนกว่า	 80,000	คน	 ได้รับผลกระทบ

และต้องการการช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคเร่งด่วน

	 ส�านักขับเคลื่อนและพัฒนา	 ตลอดจนกลุ่มบูรณาการอาสา

สมคัรสภากาชาดไทย	ประกอบด้วย	ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชา 

นามยัพิทกัษ์	ส�านกังานยุวกาชาด	ส�านกังานอาสากาชาด	และส�านกังาน

บริหารกิจการเหล่ากาชาด	 ได้จัด	 “กิจกรรม Promote Mobile  

Application อาสาสมคัรกาชาด”	เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายอาสาสมคัร

สภากาชาดไทยให้เกิดขึ้นเชิงประจักษ์	 และขับเคลื่อนสภากาชาดไทย

ให้เป็นองค์กรแห่งอาสาสมัครอย่างเป็นรูปธรรม	 ภายใต้แคมเปญ	 

+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ขยายฐานอาสาสมัคร

สภากาชาดไทยให้ครอบคลุมทั้ง	 77	 จังหวัด	 และสร้างกิจกรรมที ่

อาสาสมัครเข้ามามีส่วนร่วมได้ทั่วประเทศ	

 เชิญชวนเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย โดยลงทะเบียน

ผ่าน Mobile Application “อาสาสมัครกาชาด” 

	 สภากาชาดตองงาได้ออกปฏิบัติการตอบโต้ภัยพิบัติในทันที	และพบว่าน�้าดื่มสะอาด	เครื่องอุปโภค	บริโภค	ที่พักพิงชั่วคราว	เป็นความจ�าเป็น

เร่งด่วนที่ผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องได้รับการช่วยเหลือในทันที	 รวมถึงร้องขอความช่วยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติจากกองทุน 

เพือ่การบรรเทาภยัพบัิติฉกุเฉนิ	(The	Disaster	Relief	Emergency	Fund–DREF)	สหพนัธ์สภากาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ	(IFRC)

 “สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ ด�าเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักกาชาดสากล”

 

 

สนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการโต้ตอบภัยพิบัติคลื่นสึนามิ ในราชอาณาจักรตองงา 

+1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย 
มาร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังอาสาสมัครกาชาด 

วันมาฆบูชา ส่งเสริมชาวพุทธท�าความดี

 วันมาฆบูชา	เป็นวันที่พระพุทธองค์ประทานหลักโอวาทปาฏิโมกข์	"ท�าความดี 

ละเว้นความชั่ว ท�าจิตใจให้บริสุทธิ์"	อันเป็นหัวใจของพระธรรม	แก่พระอรหันตสาวก

ผู้เป็นเอหิภิกขุทั้ง	1,250	รูป	ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย	

 ในปีน้ีตรงกับวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565	 (วันขึ้น	 15	 ค�่า	 เดือน	 3)	 

เป็นวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมร่วมกิจกรรมสืบสาน 

ตามประเพณี	โดยเข้าวัดท�าบุญ	ตักบาตร	เวียนเทียน	และในวันพระใหญ่นี้ยังสามารถ 

ร่วมท�าบุญกับสภากาชาดไทยด้วยการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	 

บรจิาคดวงตา	อวยัวะ	และโลหิต	เพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยทีร่อคอยความหวงั	ภายใต้มาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	1664



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 งานที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้ว	 กับงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55  

(the 55  Diplomatic Red Cross Bazaar) พบสินค้ามากมายจากทั่วทุกมุมโลก

กว่า 50 ประเทศ 	อาทิ	ขนม	ผลไม้	ช็อกโกแลต	ชีส	สินค้าพื้นเมือง	ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิว	

และอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 3-6 มีนาคม 2565 เวลา 10.00–20.00 น.  

ณ รอยลั พารากอน ฮอลล์ ชัน้ 5 สยามพารากอน	ซือ้บตัรเข้างานและชอปออนไลน์	ได้ท่ี	 

www.DPCRedcrossBazaar.com	

 ฐานข้อมลูของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)  

ที่สวิตเซอร์แลนด์ ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์  

โดยไม่ทราบว่าใครอยู่เบ้ืองหลัง หากข้อมูลเหล่าน้ีถูกน�าไปใช้ 

อาจส่งผลกระทบต่อกลุม่เปราะบางที ่ICRC ก�าลงัให้ความช่วยเหลอื 

จ�านวนไม่น้อยกว่า 5 แสนคน 

	 ส�านักงานใหญ่	 ICRC	 ที่เจนีวา	 รายงานการตรวจพบ 

ร่องรอยการโจมตีทางไซเบอร์ที่พุ ่งเป้าไปที่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ

กลุ่มผู้เปราะบาง	 ที่	 ICRC	 เก็บรวมรวมมาจากกว่า	 60	 ประเทศ 

ทั่วโลก	 ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมไว้ภายใต้กิจกรรมติดตามหาญาติ  

(Restoring Family Link) ซึง่เป็นกจิกรรมให้ความช่วยเหลอืของ ICRC  

ใต้หลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ (IHL)	ในการติดตาม

ผู้สูญหายหรือพลัดพรากจากครอบครัวในระหว่างสงครามและ 

ความรุนแรงให้ได้กลับมาเจอกัน	

	 ICRC	 ท�างานร่วมกับสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดง

ในหลายประเทศ	เพือ่ติดตามสบืหาข่าวคราวของสมาชิกในครอบครวั	

มกีารเก็บข้อมลูเป็นความลบัเพ่ือไม่ให้กระทบต่อความปลอดภยัของ

บุคคลดังกล่าว	การโจมตีในครั้งนี้ส่งผลให้	ICRC	ต้องหยุดกิจกรรม

เป็นการชัว่คราวเพือ่ตรวจสอบความเสยีหาย	ปัจจบัุนยงัไม่ทราบแน่ชดั

ว่ามีข้อมูลรั่วไหลหรือไม่	

 โรเบิร์ต มาร์ดินี่ ผู้อ�านวยการ	ICRC	กล่าวว่า	ตอนนี้	ICRC	
ก�าลังประเมินความเสียหาย	และได้ท�าการติดต่อบริษัทจัดเก็บข้อมูล
ที่	 ICRC	 ได้น�าข้อมูลไปฝากไว้	 รวมไปถึงองค์กรมนุษยธรรมอื่น	 ๆ	 
เพือ่ท�าความเข้าใจรปูแบบการโจมต	ีรวมถงึหาทางป้องกนัเหตกุารณ์
ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต
	 เบื้องต้นได้มีการติดต่อบุคคลและครอบครัวซึ่งมีข้อมูล 

อยูใ่นระบบเป็นการส่วนตวั	ผ่านทางสภากาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดง 

ประจ�าประเทศ	 บุคคลที่	 ICRC	 ติดต่อมีทั้งครอบครัวที่ได้รับ 

ความเดือดร้อนผ่านสถานการณ์ความขัดแย้ง	 ภัยธรรมชาติ	 เด็กที่

พลัดพรากจากครอบครัว	 รวมไปถึงผู้ต้องขังในสถานที่คุมขังต่าง	 ๆ	

ที่ต้องการติดต่อส่งข่าวให้ญาติพี่น้อง	หากคุณเป็นผู้เสียหายสามารถ

ติดต่อ ICRC ผ่านทางกาชาดประจ�าประเทศ หรอืส�านกังาน ICRC  

เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ICRC สวิตเซอร์แลนด์ ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์

งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 55

th



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

	 IA	 Letter	 สารจากส�านักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย	 น�าเสนอ	 Key	 Control	 ของการรับบริจาคหรือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค 

และอืน่	ๆ 	เพือ่ให้รู้จกัและเข้าใจ	Key	Control	ของการควบคมุสิง่ของทีไ่ด้รบับรจิาคให้มากยิง่ขึน้	ส�าหรบัฉบบันีม้าต่อทีข้่อสงัเกตและพงึระมัดระวงั	

	 กระบวนการควบคุมสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากบุคคล/หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ในปัจจุบันเป็นเรื่องที่พบเจอได้บ่อยมากขึ้น	 และไม่ได้เบิกค่าใช้จ่าย 

จากเงินงบประมาณของหน่วยงาน	จึงท�าให้ในบางขั้นตอนผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะปฏิบัติ/ก�ากับดูแลยังไม่ครบถ้วน	ซึ่งหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วย

ที่ดีในการปฏิบัติงานของทุก	ๆ	ท่านต่อไป

ของการรับบริจาคหรือสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคและอื่น ๆ
(ต่อจากฉบับที่แล้ว)

Key Control 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

 

 

 

 
กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด

เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษณ์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย	 

เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่

อาสายวุกาชาดดีเด่น ประเภทหน่วยงาน	กลุ่ม	ส�านกังาน	กศน.จงัหวดัดเีด่น	 

โดยมผีูอ้�านวยการส�านกังาน	กศน.จงัหวดัเชยีงราย	เข้ารบัโล่พระราชทานฯ	 

ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	3	ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นครราชสมีา นางณฏัฐนิภีรณ์ จนัทรโณทยั นายกเหล่ากาชาดจงัหวัด

นครราชสีมา	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	

ลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียม พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือเป็นขวัญและ

ก�าลงัใจให้แก่เด็กนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	 ณ	 วิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนี	นครราชสีมา	

สุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

สุพรรณบุรี	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 

ร่วมมอบถงุยงัชพีการศกึษา เสรมิปัญญาเยาวชน ในโครงการส่งเสรมิและ

พฒันาการพดู อ่าน เขยีนภาษาไทย ให้แก่นักเรียนระดบัประถมศึกษา จ�านวน 

10 ราย ณ	โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ	(นันทราษฎร์รังสรรค์)	อ�าเภออู่ทอง

ขอนแก่น นางสิริพร จังตระกุล	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น	

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	มอบถุงยังชีพ

เพื่อการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนกุดหมากเห็บ จ�านวน 50 ชุด และ

นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านชนบท จ�านวน 45 ชุด ในโครงการส่งเสริม

และพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ระดับจังหวัด โดยมีผู้อ�านวยการ

โรงเรียนและคณะครูเป็นผู้แทนรับมอบ	

ชลบุร ี นายกิตติพงษ์ กิติคุณ	 นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอสัตหีบ	 พร้อมด้วย 

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต 

ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ�านวน 169 ชุด ให้แก่ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน�า

ไปมอบให้ผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	ในเขต

พื้นที่อ�าเภอสัตหีบ	

ลพบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอชัยบาดาล มอบถุงยังชีพ

และเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 5 ราย	ในเขตพื้นที่ต�าบล 
ล�านารายณ์	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญก�าลังใจในการด�าเนิน 
ชีวิตต่อไป
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เปิดบริการให้คนไร้สิทธิรับ “เพร็พ” ฟรี 

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 38
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

ครั้งที่ 38 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565	 เวลา	14.00	น.	ณ	หอประชุมศักรินทรภักดี	 โซน	3	อาคารสิรินธรานุสรณ์	60	พรรษา	สถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	24	มกราคม	2565 นายสมจิตต์ ไหมดี ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงาน 

ยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	ส่งก�าลังใจให้แก่อาสายุวกาชาด 91 คน ที่ได้ร่วมบริจาค

โลหิต ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย และกิจกรรม BLOOD 

HERO ปี 2	ปลุกพลังซูเปอร์ฮีโร่	 บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19	ณ	ศูนย์บริการโลหิต 

แห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 โดยตลอดทั้งปีที่ผ่านมา	 มีอาสายุวกาชาดร่วมบริจาคโลหิต

ทั้งสิ้น	 1,442	 คน	 ซึ่งสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว่า	 5,000	 คน	 และก�าหนด 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอีกครั้ง	ในวันที่	25	กุมภาพันธ์	2565

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ แจ้งการจ่ายเงนิสมาชิกท่ีเสยีชวีติ
 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการจ่ายเงนิสมาชกิทีเ่สยีชวีติ

ประจ�าเดือนมกราคม 2565 จ�านวน 15 ราย	เป็นเงิน	2,572,840	บาท	รวมยอดเงิน 

ที่สมาคมฯ	ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น	207,965,216	บาท

 นางนวรัตน์ ทีฆเสนีย์ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ก�าหนดค่าตอบแทนและกิจกรรมเพื่อสังคม	 ผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายการบุคคล	 บริษัท	 เทเวศประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	

มอบน�้าดื่ม ขนาด 350 มิลลิลิตร จ�านวน 1,200 ขวด ให้แก่

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ส�าหรบัให้บริการประชาชนท่ีมา

รับการฉดีวัคซนีป้องกนัโรคโควดิ-19	ณ	ตกึราชทูศิ	สถานเสาวภา	

สภากาชาดไทย	โดยม	ีนางฐานเพชร ตณัฑวเิชียร	หวัหน้าพยาบาล	8	 

ฝ่ายบรกิารและวิจัยคลนิิก	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	รบัมอบ	 

เมื่อวันที่	26	มกราคม	2565

 ศูนย์วิจยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย  

เปิดให้บรกิารยาต้านไวรสัเอชไอวีก่อนการ

สัมผัสเชื้อ หรือเพร็พ (PrEP) แก่คนไทย

ไร้สิทธิ และผู้ไร้สญัชาติ จ�านวน 200 ราย  

เพ่ือป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดย 

ไม่คดิมลูค่า ในโครงการ Princess PrEP 

สามารถตดิต่อเข้ารบับรกิารในวันจนัทร์-ศกุร์	 

เวลา	 08.30-15.00	 น.	 ณ	 คลีนิคนิรนาม	

ศนูย์วจิยัโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	สอบถาม

โทร.	0	2251	6711-15

มอบน�้าดื่มส�าหรับประชาชนที่มารับบริการ
ฉีดโควิด-19

อาสายุวกาชาด 91 คน บริจาคโลหิตกู้วิกฤตโควิด-19 


