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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 คณะกรรมการผู ้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณ 

ยกย่องให้ นายแผน วรรณเมธี ท่ีปรึกษาสภากาชาดไทย เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ  

ประจ�าปี 2565

 นายแผน วรรณเมธี เกิดที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2466 อายุ 99 ปี 

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ประวัติศาสตร์) จากวิทยาลัยโอเบอร์ลิน สหรัฐอเมริกา และ

ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ 

สหรัฐอเมริกา และส�าเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 ได้รับการบรรจุ

เข้ารับราชการเป็นครั้งแรกในกระทรวงการต่างประเทศ ในปี 2485 ระหว่างที่รับราชการ

ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญ เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบอนน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน 

 หลงัจากเกษยีณอายรุาชการในปี 2527 ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิาร 

ส�านกัเลขาธกิารอาเซียน ณ กรงุจาการ์ตา ประเทศอนิโดนเีซยี จนถงึปี 2529 ต่อมาในปี 2534 

ได้รบัพระมหากรณุาธคุิณโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารสภากาชาดไทย 

ก่อนกราบบังคมทูลลาออกจากต�าแหน่งเลขาธิการสภากาชาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2564 

และได้รบัโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้เป็นทีป่รกึษาสภากาชาดไทย ตัง้แต่วนัที ่1 พฤษภาคม 2564 

เป็นต้นมา

นายแผน วรรณเมธ ีผู้สูงอายุแห่งชาติ 2565

ลงนามความร่วมมือเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล

 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการ 

ด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 

ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้ผนึกพลัง 12 หน่วยงาน หรือเรียกว่า องค์กรภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่ประกอบด้วย กระทรวงกลาโหม กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงการอดุมศกึษาวทิยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน และส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เพื่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ

ระหว่างกัน และจะพัฒนาเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ที่ก่อประโยชน์ต่อเครือข่ายสาธารณสุขไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

สภากาชาดไทย
ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตส�านึกผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อป้องกันความสูญเสีย

โครงการป่าที่ภักด ี"ของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา" 

 นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย นายแพทย์พนิจิ กลุละวณชิย์ ผูช่้วยเลขาธกิาร 

สภากาชาดไทย นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย  

และรักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย พร้อมด้วย 

คณะกุลบุตร-กุลธิดากาชาด ศิลปินดารา นักเรียน นักศึกษา ในนามอาสายุวกาชาด ร่วมกิจกรรม 

“หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�าได้” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 

2565 พร้อมแจกสติกเกอร์ “ขอบคุณ ท่ีหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�าได้”  

เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสานึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชน  

และชะลอก่อนถึงทางแยกและทางข้าม ณ บริเวณสี่แยกอโศก-เพชรบุรี กรุงเทพฯ

 กิจกรรมดังกล่าวด�าเนินการโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย 

ทางถนน วฒุสิภา ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ร่วมกบั ส�านกังานเขต 

ห้วยขวาง สถานีต�ารวจนครบาลมักกะสัน และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน

 ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด จัดโครงการป่าที่ภักดี โดยมี นายเตช  บุนนาค เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานส่งมอบ “ของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนา” โครงการป่าภักดี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการุณย์ 
สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มี พระมหาไมตรี ปุญญามะรินโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส�าหรับกิจกรรม 
ในครัง้นีป้ระกอบด้วย การเชญิป้ายศลิาประวัติและค�าบูชาหลวงพ่อแดง ท่ีได้รบัพระกรณุาเจมิป้ายจากสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก  
มาประดิษฐานยังศาลาหลวงพ่อแดง พิธีถวายพานพุ่ม เปิดกรวยราชสักการะและกล่าวน�าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันบ�ารุงต้นไม้ด้วยปุ๋ยชีวภาพ และปล่อยพันธุ์สัตว์น�้า ณ บึงเขาล้าน ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  
 การส่งมอบของขวัญยุวกาชาดไทย 100 ปี แห่งการสถาปนาในครั้งนี้ เป็นการน้อมน�าแนวทางพระราชเสาวนียส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่ว่า “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน�้า ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน�้า พระเจ้าอยู่หัว 
สร้างอ่างเก็บน�้า ฉันจะสร้างป่า" ที่พระราชทานแก่ราษฎรบ้านถ�้าติ้ว อ�าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ซึ่งส�านักงานยุวกาชาด 
ให้ความส�าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด พร้อมผลักดันให้เยาวชนอาสายุวกาชาดเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในผืนป่า โครงการนี้เป็นการ 
รวมพลังเยาวชนในการบ�ารุงรักษาผืนป่าราชพฤกษ์ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และต้นจ�าปีสิรินธร ให้สมกับเป็น “ถิ่นของต้นไม้แห่งความจงรักภักดี”  
สถานที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ ดินแดนแห่งความมีมนุษยธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตราด 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

ประกาศผลกิจกรรม ประกวดคอสเพย์ สวนงู

สภากาชาดไทยบริจาคเงินแก่สภากาชาดยูเครน สนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤตความขัดแย้ง

 สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมแก่สภากาชาดยูเครน จ�านวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ (673,000 บาท) 
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 และได้เปิดรับบริจาคเงินจากสาธารณชนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการตอบโต้วิกฤตความขัดแย้ง
 วิกฤติความขัดแย้งในยูเครน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพลเรือนชาวยูเครน ผู้คนจ�านวนมากกว่า 2 ล้านคน เดินทางออกนอกประเทศ  
น�้าและอาหารไม่เพียงพอ มีการบาดเจ็บและเสียชีวิต การพลัดพรากและสูญหายของบุคคลในครอบครัว อีกท้ังผลกระทบในด้านลบต่อเจ้าหน้าที ่
และอาสาสมัครสภากาชาดยูเครนที่ยังคงปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
           ท่ามกลางวิกฤติความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภากาชาดยูเครนยังคงมุ่งมั่นให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ขบวนการกาชาด
และเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศเรยีกร้องให้ทกุฝ่ายทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง ปฏบิตักิารต่าง ๆ  ด้วยความเคารพต่อกฎหมายมนษุยธรรมระหว่างประเทศ 
ละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น�้าประปา และก๊าซ ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการด�ารงชีวิต

 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพ่ือส่งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พลเรือนในยูเครนผ่านสภากาชาดไทยไปยังสภากาชาดยูเครน  

ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาส�านักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทยเพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-1-34567-0

 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม “ประกวดคอสเพลย์งู 
(Snake Cosplay Contest)” เน่ืองในวนัเดก็เเห่งชาต ิประจ�าปี 
2565 ที่ผ่านมา ตามรุ่นอายุต่าง ๆ ดังนี้
 รุน่อาย ุ1-4 ปี รางวลัชนะเลศิ ได้เเก่ ด.ช. อคริาห์ ณ ดารา  
รางวัลชมเชย ได้เเก่ ด.ญ. รุจาภา ศรีอักษร และ ด.ช.ปัณณ
วิชญ์ จันทนทรัพย์ 
 รุ่นอายุ 5-8 ปี รางวัลชนะเลศิ ได้เเก่ ด.ช. ภธรเดช ปัญจกนกกลุ 
รางวัลชมเชย ได้เเก่ ด.ช. พีรกิจ ปุณณชัยยะ และ ด.ช. ปภังกร 
จันทนทรัพย์ 
 รุน่อาย ุ9-12 ปี รางวลัชนะเลศิ ได้เเก่ ด.ญ. เพชรพร สทีาสังข์  
รางวัลชมเชย ได้เเก่ ด.ญ. ชวัลนุช เหล่าฉัตรนารายณ์ และ 
ด.ช. นนท์ณภัทร ปลั่งอารีย์
 รางวลัพเิศษขวญัใจสวนงู ได้แก่ ด.ญ. ภญิญ์ปภา วโรกร
 ขอเเสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโดยทุกชุดถูก 
ออกแบบมาเป็นอย่างด ีน่ารกั และสวยงาม สามารถร่วมกจิกรรม 
กับสวนงูได้ที่เพจเฟซบุ๊กสวนงู สถานเสาวภา



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

28 ป ีศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

 วันที่ 2 เมษายน 2565 นับเป็นเวลา 28 ป ี 
ของการด�าเนนิงานของศนูย์รบับริจาคอวยัวะสภากาชาดไทย 
ในการเป็นศูนย์รับแจ้งความจ�านงบริจาคอวัยวะจาก 
ผู้มีจิตกุศล ตั้งแต่เม่ือยังมีชีวิตอยู่ เป็นศูนย์กลางรับ 
ลงทะเบยีนผูป่้วยทีร่อรบัการบรจิาคอวยัวะ จดัสรรอวยัวะ
และเนือ้เยือ่ทีไ่ด้รบับรจิาคทัว่ประเทศด้วยความเสมอภาค 
ถูกต้องตามหลักวิชาการตรงตามมาตรฐาน 

 บริจาคอวัยวะ สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม ่

ผู้รับ... 1 ผู้ให้ ช่วยได้ถึง 8 ชีวิต ขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศล
โอนอวัยวะเพื่อต่อชีวิตให้ผู้ป่วยโดยสแกน QR CODE 

หรือที่ www.organdonate.in.th โทร. 1666, 
0 2256 4045-6 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

 วันที่ 22 มีนาคม เป็นวันน�้าโลก (World Water Day) ซึ่งเป็นวัน

ทีม่คีวามส�าคัญเป็นอย่างมาก เพราะ ‘น�า้’ เป็นปัจจยัส�าคญัในการใช้ชวีติ 

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า มนุษย์สามารถมีชีวิตอยู่ได้ราว 3 สัปดาห์  

หากขาดอาหาร แต่สามารถมีลมหายใจได้เพียง 3-4 วัน หากปราศจาก 

น�า้ดืม่ ทกุวนันีด้้วยภาวะสงครามและความขดัแย้ง การเข้าถงึน�า้สะอาด

ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นเรื่องจ�าเป็นถึงชีวิต 

 วิกฤตน�้าสะอาดเมื่อสงครามกระจายตัวสู่พื้นที่เมือง 

 สงครามในพ้ืนทีเ่มอืงเป็นสิง่ทีพ่บเหน็มากในปัจจุบนั ยกตัวอย่างเช่น 

สถานการณ์ในเมอืงมารอีปูอล ประเทศยเูครน ประชาชนตดิอยูใ่นการต่อสู้ 

ที่รุนแรง ต้องหนีไปหลบภัยในชั้นใต้ดินท่ีไม่มีน�้าประปา ด้วยอากาศ 

ทีห่นาวจดั หลายบ้านหนัไปใช้วิธลีะลายหิมะ หรือน�าน�า้จากเคร่ืองท�าความร้อน 

มาดื่มเพื่อประทังชีวิต  

 เมื่อการต่อสู้เคล่ือนเข้าสู่พื้นที่เมือง เป็นเรื่องคาดเดาได้ว่าระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะตกอยู่ในภาวะเสี่ยง หลายครั้งที่ระบบเหล่านี ้

ถูกลูกหลงจากระเบิดทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

ที่การใช้อาวุธระเบิดท�าลายล้างสูงจะต้องถูกงดเว้น สิ่งน้ีถูกระบุชัด 

ในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ 

 การจ�ากัดการเข้าถึงน�้าถือเป็นการคุกคามพลเรือน

 ในบางกรณี การควบคุมแหล่งจ่ายน�้าถูกใช้เป็นกลยุทธ์ 

ของการท�าสงคราม คู่ขัดแย้งอาจยึดครองแหล่งน�้าที่มีความจ�าเป็น 

ต่อการเพาะปลูก ท�าลายท่อจ่ายน�้า แหล่งบ�าบัดน�้าเสีย หรือแหล่งก�าเนิด

ไฟฟ้า การกระท�าเหล่านี้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงและยาวนาน  

เป็นจุดเริม่ต้นของทัง้ปัญหาสขุภาพและเป็นเหตผุลส�าคญัท่ีท�าให้ประชากร

จ�านวนมากกลายเป็นผู้พลัดถิ่น  

 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศให้การปกป้องวัตถุพลเรือน 

รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การโจมตี เคลื่อนย้าย หรือท�าลาย

วัตถุพลเรือนที่มีความจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต ไม่เคยเป็นสิ่งท่ียอมรับได้ 

และยังถือเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายจนถึงปัจจุบัน 

 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซ�้าเติมผู้ได้รับผลกระทบ 

 ในจ�านวน 25 ประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศหนักที่สุดในโลก มีถึง 14 ประเทศ ที่ก�าลังเผชิญหน้ากับ

ความขดัแย้ง แม้ว่าการเข้าถงึน�า้จะไม่ได้เป็นเหตผุลหลกัของความขดัแย้ง 

แต่การขาดแคลนน�้า หรือการขาดระบบการจัดการทรัพยากรน�้าที่ดี  

ก็อาจเป็นเหตุผลให้ความรุนแรงยกระดับ น�าไปสู่ผลกระทบที่รุนแรง 

ในระดับโครงสร้างทางสังคม 

 ในภูมิภาคซาเฮลของทวีปแอฟริกา ซ่ึงเป็นเขตรอยต่อบริเวณ 

กึง่ทะเลทรายของทะเลทรายสะฮารา ท�าหน้าทีแ่บ่งทวปีแอฟรกิาเป็นเหนอื 

และใต้ กินพ้ืนท่ีลากยาวต้ังแต่มหาสมุทรแอตแลนติกไปจนทะเลแดง  

เป็นพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบมากจากสถานการณ์โลกร้อน ทุ่งหญ้าส�าหรับ

เลีย้งสัตว์ก�าลงัหดตัวในอตัราท่ีน่าตกใจ ส่งผลให้เกดิความตงึเครยีดระหว่าง

ชุมชน เพราะขาดปัจจัยการเข้าถึงน�้า อันเป็นผลมาจากปริมาณน�้าฝน 

ที่ลดลงและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น

 ในพื้นที่ที่ระบบจัดการน�้าท�างานได้ไม่ดีนัก การขาดแคลนน�้า 

อาจเป็นเชื้อไฟท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชน เพ่ือป้องกันปัญหา

เหล่านี้ การจัดตั้งระบบน�้าที่ดีจึงเป็นเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วนในประเทศ 

ที่ต้องเผชิญทั้งความรุนแรงและปัญหาโลกร้อน

 

 ปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในทุกกรณี 

 การเขา้ถงึน�า้เป็นหนึง่ในปัญหาหลกัทีต่อ้งแก้ไข เป็นทีค่าดการณว่์า

ภายในปี 2050 ประชากรที่ขาดแคลนน�้าจะเพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบันเป็นจ�านวน

มากถึง 30% จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นที่องค์กรมนุษยธรรมจะต้องท�าความเข้าใจ

และเรียกร้องในประเด็นส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

 1. การเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งมีหลักการ

ครอบคลุมถึงการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ การละเว้นวัตถุพลเรือน เช่น 

โรงกลัน่น�า้ประปา และโครงสร้างพ้ืนฐานทีมี่ความจ�าเป็นต่อการใช้ชวิีตของ

ประชาชน 

 2. สนบัสนนุความร่วมมอืระหว่างภาครฐั เอกชน รวมไปถงึองค์กร

มนุษยธรรมต่าง ๆ  ในการดูแลคุ้มครองระบบน�้าให้สามารถท�างานต่อไปได้

ในช่วงเวลาวิกฤต 

 3. เพิ่มพูนความสามารถของชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประชาคมโลกจะต้องหันมา 

ให้ความสนใจ และให้ความช่วยเหลือกลุ่มประเทศที่เปราะบางเหล่านี้ 

ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งจากภาวะสงครามและปัญหาโลกร้อน 

การเข้าถึงน�้าสะอาดในภาวะสงครามและความขัดแย้ง เป็นปัญหาใหญ่



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 

 

 

 

 
กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เหล ่ากาชาดจังหวัด

สรุาษฎร์ธาน ีนางอุรสา จนิโต  นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดสรุาษฎร์ธานี 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ตรวจเยี่ยม 
พร้อมมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดฯ ให้แก่นักเรียนทุน 
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี 

กาฬสินธุ์ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  
ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเคร่ืองอุปโภค บริโภค ให้แก่นักเรียน 
ในพระราชานุ เ ค ราะห ์  สม เ ด็ จพระกนิ ษฐาธิ ร าช เจ ้ า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
ประจ�าปีการศึกษา 2565 จ�านวน 7 ราย ในพื้นที่อ�าเภอเขาวง  
และอ�าเภอนามน  

เลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวัดเลย มอบเครือ่งอปุโภค 
บริโภค ให้แก่ นายอุเทน สมสวย ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านพักชั่วคราว 
ชุมชนนาหนอง-ท่าแพ ซอยบ่อนไก่เก่า ต�าบลกุดป่อง อ�าเภอเมืองเลย  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ร้อยเอ็ด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ที่ว่าการอ�าเภอโพธิ์ชัย 
มีผู้บริจาคโลหิต จ�านวน 176 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 79,200 ซีซี

นครราชสมีา นายเดชฤทธิ ์ถติย์ฉาย  นายกกิง่กาชาดอ�าเภอห้วยแถลง 
มอบชดุธารน�า้ใจ สู้ภยัโควิด-19 เพ่ือช่วยเหลอืผูม้คีวามเสีย่งโรคโควดิ-19 
จ�านวน 25 ชุด ในเขตพื้นที่บ้านห้วยปอ หมู่ที่ 9 ต�าบลห้วยแถลง

พระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ 
บางปะหนั มอบถงุยงัชพีและเงนิช่วยเหลือ นายอุดร เพิม่เกษร ผูป้ระสบอคัคภียั  
ณ บ้านเลขที ่46 หมูท่ี่ 6 ต�าบลบางเด่ือ เพือ่บรรเทาความเดือดร้อนในเบือ้งต้น 



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

Call Center
สภากาชาดไทย

 ค�าสัง่สภากาชาดไทย ที ่299/2565 ให้จ้าง นางสาวเพญ็ศร ีฉนัทวรางค์ ในต�าแหน่งทีป่รกึษาส�านกังานบริหารกลาง กลุม่งานสนบัสนนุองค์กร 

สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน-30 กันยายน 2565

 เชญิชวนนสิติและนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา ร่วมเป็นอกีหนึง่พลงั 
ของผู้ให้ ส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ ส�ารองโลหิตคงคลังช่วยประเทศ 
ให้พ้นวิกฤตโลหิตขาดแคลนเนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19 ในโครงการ 
“แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” ต้ังเป้าหมายโลหิต 
ที่ได้รับบริจาค จ�านวน 88,000 ยูนิต 
 และเชิญชวนประกวดการสร้างเกมรณรงค์บริจาคโลหิต  
ชงิโล่พระราชทาน และทนุการศกึษารวมกว่า 100,000 บาท ดาวน์โหลด
ใบสมัครและตดิตามรายละเอยีดได้ที ่www.blooddonationthai.com 
และ www.brandsworld.co.th สอบถามโทร. 0 2255 4567,  
0 2263 9600 ต่อ 1743, 1752

 คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19  
เพ่ือรองรับผู้ท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษา 
ได้ทันท่วงที โดยมีค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยวิธี ATK ในราคา  
300 บาท และวิธ ีRT-PCR ราคา 1,300 บาท (ยงัไม่รวมค่าบรกิารทางการแพทย์ 
และใบรายงานผล) เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-15.00 น.  
ณ คลีนิคนิรนาม สภากาชาดไทย ถนนราชด�าริ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 
เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2251 6711-15

จ้างที่ปรึกษาส�านักงานบริหารกลาง กลุ่มงานสนับสนุนองค์กร

ชวนประกวดสร้างเกมรณรงค์บริจาคโลหิต 
ชิงโล่พระราชทานและทุนการศึกษา 

คลีนิคนิรนาม เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19


