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บริการเชิงรุกในการตรวจรักษาและผ่าตัดตาแก่ผู้ด้อยโอกาส จังหวัดลพบุรี
นายเตช บุ น นาค เลขาธิ ก ารสภากาชาดไทย เป็ น ประธานเปิ ด โครงการรถคลิ นิ ก จั ก ษุ ศั ล ยกรรมเคลื่ อ นที่ ส ภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และพลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนวังเพลิง อ�ำเภอโคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้บริการตรวจรักษาและ
ผ่ า ตั ด ตาแก่ ผู ้ ป ่ ว ยโรคตาที่ ด ้ อ ยโอกาส ให้ ไ ด้ รั บ การตรวจรั ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง สามารถมองเห็ น และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 25-29 เมษายน 2565 โดยหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ จะออกปฏิบัติงานครั้งต่อไป
ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองไผ่ ต�ำบลหนองหญ้าขาว อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ได้มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน ให้แก่ผู้ป่วยพาร์กินสันหรือโรคทางระบบประสาท ที่มีปัญหาทางด้านการเดินติดขัดในครั้งนี้ด้วย

ครั้งแรกกับการระดมทุนรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัล
สร้างโอกาสการช่วยเหลือกับสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยเปิดตัวนิทรรศการศิลปะดิจิทัลเพื่อสภากาชาดไทย
ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (Digital Arts NFT : RedCross x KX) เมื่อวันที่
26 เมษายน 2565 ณ ICON Art & Culture Space ชัน้ 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวว่า “ในการจัดนิทรรศการ
ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ฯ สภากาชาดไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นปฐมศิลปินของสภากาชาดไทย
พระราชทานผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ฯ ให้สำ� นักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
น�ำมาจัดแสดงและรับบริจาคบน Coral Platform ของ KX ในรูปแบบสินทรัพย์
ดิจทิ ลั Non Fungible Token หรือ NFT อีกทัง้ การจัดแสดงนิทรรศการในครัง้ นี้
ยังเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะให้เป็นที่ประจักษ์ในรูปแบบ
ศิลปะดิจิทัลอีกด้วย โดยเงินรายได้จากการร่วมบริจาคผ่าน Coral Platform
ของ KX ทรงพระราชทานเป็นปฐมฤกษ์สมทบทุน โครงการเงินทุนฉุกเฉิน
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ สภากาชาดไทย เพือ่ เตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน
บรรเทาทุกข์ และการฟืน้ ฟูเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ ทีค่ รอบคลุมทัง้ ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
และโรคอุบัติใหม่ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้”

ผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ฯ ทั้ง 32 ภาพ น�ำมาแปลงเป็น
Digital File บน Coral Platform ของ KX เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีโอกาสได้ชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระองค์ อีกทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างและเชื่อมโยงโลกศิลปะเข้าสู่โลกดิจิทัลได้
อย่างไร้ขอบเขต โดยนิทรรศการผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ฯ จะจัดแสดง
ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ณ ICON Art & Culture Space
ชัน้ 8 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม จากนัน้ จะน�ำผลงานศิลปะฝีพระหัตถ์ฯ
ขึน้ บนเว็บไซต์ coralworld.co เพือ่ จัดแสดงและขอรับการสนับสนุน
เงินบริจาคต่อไป สามารถรับชมการแถลงข่าวย้อนหลังได้ทางเฟซบุ๊ก
Redcrossfundraising

คอนเสิร์ต +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทยจัดคอนเสิรต์ +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพือ่ กระตุน้ การรับรูใ้ ห้เกิดการมีสว่ นร่วมเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทย
โดยมี ศิ ล ปิ น มากมายมาร่ ว มสร้ า งความสุ ข ในรู ป แบบ Virtual Live Concert ผ่ า นเพจเฟซบุ ๊ ก Thai Red Cross Society
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 อาทิ ซานิ นิภาภรณ์, อาร์ม กรกันต์, บูม ภูมิ โอ The Star Idol, เอวา ปวรวรรณ Last Idol Thailand
และร่วมท�ำสัญลักษณ์ +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย ผ่านระบบ Zoom
มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน +1 รวมพลังอาสาสมัครสภากาชาดไทย เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "อาสาสมัครกาชาด" หรือ
แอดไลน์ @trcvolunteer
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ฝึกวิทยากรต้นแบบ เพื่อสอนเสริมเด็กนักเรียนให้อ่านออก เขียนได้

ส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่าย ร่วมสนับสนุนการท�ำงานให้กบั เหล่ากาชาดจังหวัด ในการแก้ไขปัญหา
เด็กนักเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่ยังอ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้
ให้ได้รับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากในห้องเรียน โดยจัดโครงการฝึกอบรม
วิทยากรต้นแบบเพื่อสอนเสริมการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย รุ่นที่ 1 โดยมี
นายกฤษฎา บุญราช ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
บริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ เมือ่ วันที่ 25
เมษายน 2565 ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบเพือ่ สอนเสริมการพูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย รุน่ ที่ 1 จัดขึน้ เพือ่ สร้างวิทยากรต้นแบบให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ
และมี ทั ก ษะในการใช้ เ ทคนิ ค คู ่ มื อ สแกฟโฟลดิ ง (Scaffolding)

แก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ได้รับ
การพัฒนาทักษะเพิ่มเติมจากห้องเรียน โดยครูอาสาสมัครช่วยสอนเสริม
เพิ่มเติมจากครูประจ�ำชั้น ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ชุดฝึกทักษะเทคนิคสแกฟโฟลดิง วิธีการใช้คู่มือครู และชุดกรอง
ก่อนฝึก โดย อาจารย์ชวพันธุ์ เพชรไกร อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และ
คณะอาจารย์ทมี่ าถ่ายทอดความรูใ้ นรูปแบบกิจกรรมฐานความรูภ้ าษาไทยทีค่ รูอาสา
ควรรู้ เพื่อสอนเสริมการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย
คู ่ มื อ สแกฟโฟลดิ ง เป็ น คู ่ มื อ ส� ำ หรั บ พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการอ่ า น
และเขียนภาษาไทย ช่วยแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนรายคนที่มีปัญหาการอ่าน
และเขียนภาษาไทยเฉพาะด้าน ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการฯ ต้องสร้าง
วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการใช้คู่มือให้แก่ครูอาสาสมัคร
สอนเสริมในระดับพื้นที่ เพื่อน�ำไปช่วยสอนเสริมให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
ของเหล่ากาชาดจังหวัดต่อไป โดยวันที่ 27 เมษายน 2565 วิทยากรทีผ่ า่ นการฝึกอบรม
ได้ลงพื้นที่สอนเสริมจริงในจังหวัดสกลนครด้วย

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

3

หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�ำได้ ครั้งที่ 3

ส�ำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกิจกรรม “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�ำได้” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่
21 เมษายน 2565 ณ ลานกิจกรรมวิคตอรีพอยต์ อนุสาวรีชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัย
ทางถนน วุฒสิ ภา ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสภากาชาดไทย ส�ำนักงานเขตราชเทวี และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย
ทางถนน พร้อมจัดกิจกรรมเสวนา โดยมีผทู้ ตี่ กเป็นเหยือ่ อุบตั เิ หตุสะท้อนถึงความรูส้ กึ ร่วมกับทีมกูช้ พี และแพทย์ผปู้ ฎิบตั งิ านในห้องฉุกเฉิน และมีศลิ ปินดารา
รองกุลธิดากาชาดประจ�ำปี 2561 และอาสายุวกาชาด ร่วมประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกสติ๊กเกอร์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดี
ที่คุณท�ำได้” เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ด้วยการลดความเร็วเขตชุมชน และชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม

มอบเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานของสวนงู
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา ผู้อ�ำนวยการ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย
รับมอบเงินจากตลาดนัดเมืองสยาม จ�ำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานของสวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โดยมี นางสาว
ณัฐรินทร์ บุณยรัตน์วาณิช เป็นผู้แทนมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
ณ ตึกอ�ำนวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

ผลกระทบของกระแสโลกกับอนาคตของประเทศไทย
ส�ำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนา
วิชาการ SGH Forum ในหัวข้อ “Global Megatrends : Reshaping Future Thailand”
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting อนาคตใหม่ของประเทศไทย
จะเป็นอย่างไร จากผลกระทบของกระแสโลก โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนมาแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกในบริบทของประเทศไทย เพื่อสร้างความตื่นตัว
และกระตุ้นให้องค์กรและทุกภาคส่วนในสังคมได้ท�ำความเข้าใจ เตรียมความพร้อม
ในการรับมือ และใช้ประโยชน์จากการเปลีย่ นแปลง ติดตามข้อมูลเพิม่ เติมอืน่ ๆ ได้ทเี่ ว็บไซต์
ส�ำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก https://sgh.md.chula.ac.th
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

การโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประกอบการหรือเจ้าหนี้
สารจากส�ำนักงานตรวจสอบ หรือ IA Letter ฉบับนี้ ได้พูดถึงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่เข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากในชีวิต
และเป็นแรงขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) และการพัฒนาระบบช�ำระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการท�ำธุรกรรมทางการเงิน ส�ำนักงานการคลังจึงส่งเสริมการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพือ่ ลดขัน้ ตอนโดยพัฒนาช่องทางการช�ำระเงิน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยการโอนเงินอัตโนมัติ (Fund Transfer) จากเดิมที่จ่ายด้วยเงินสดหรือเช็ค ซึ่งช่วยลดการแพร่ระบาดของ
โควิด-19 ด้วยการสร้างระยะห่างทางสังคมได้อีกด้วย
ประโยชน์ของการโอนเงินอัตโนมัติ (Fund Transfer) สามารถลดความเสี่ยงของวิธีการจ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คได้

ข้อมูลการจ่ายเงินให้ผู้ประกอบการ แยกตามวิธีการจ่ายเงิน

สภากาชาดไทยมีแนวโน้มใช้วิธีการโอนเงิน “Fund Transfer” เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จาก 40.83% ในปี 2563 เป็น 82.53%
ในปี 2565* Fund Transfer สามารถโอนได้ทั้งนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือร้านค้า ดังนั้นการท�ำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ความเสีย่ งและจุดควบคุมทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดขัน้ ตอน และลดความเสีย่ งจากวิธกี ารจ่ายเงินอืน่
เช่น เงินสด หรือเช็ค
ฉบับต่อไป พบกับบทบาทหน้าที่ จุดควบคุมที่ส�ำคัญ (Key Control) ส�ำหรับการใช้บริการโอนเงินอัตโนมัติ
*ที่มา : สรุปข้อมูลการจ่ายเงินของสภากาชาดไทยโดยส�ำนักงานการคลัง ในระบบ FMIS ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563–2565 (23 มี.ค. 65)
รวม 71,857 รายการ จ�ำนวนเงิน 23,804.39 ล้านบาท (ยกเว้น โรงพยาบาลสมเด็จฯ ที่ช�ำระเงินให้ผู้ประกอบการ/เจ้าหนี้เอง
โดยไม่ผ่านส�ำนักงานการคลัง)

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือปฏิบัติการโครงการอาหารโลก ในเมียนมา
ในปี 2565 โครงการอาหารโลก (World Food Programme : WFP)
ประมาณการว่า ประชาชนชาวเมียนมา จ�ำนวน 1.2 ล้านคน จากจ�ำนวน
13.2 ล้านคน ก�ำลังประสบสภาวะความอดอยากอย่างรุนแรง ประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกลในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีความไม่มั่นคง
ด้านอาหารมากขึ้น โดยหากไม่ได้รับความช่วยเหลือในเวลาที่เหมาะสม
ความไม่มั่นคงทางอาหารจะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น อัตราความยากจน
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจ�ำนวนผู้ว่างงานจะเพิ่มมากขึ้นถึง 1.6 ล้านคน
เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 พบว่า มีประชาชน
ชาวเมียนมาพลัดถิ่นกว่า 500,000 คน เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นต้นมา และการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19
สภากาชาดไทยจึงให้การสนับสนุนปฏิบตั กิ ารของโครงการอาหารโลก
ในการตอบโต้ วิ ก ฤตการณ์ ด ้ า นมนุ ษ ยธรรม ในสาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมา โดยการส่งเงินบริจาค จ�ำนวน 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ให้แก่โครงการอาหารโลก เพื่อน�ำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วิกฤตความมั่นคงทางอาหารในแอฟริกา

ชาวแอฟริกัน 346 ล้านคน ก�ำลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคง
ทางอาหาร ท�ำให้หลายล้านครอบครัวต้องอดมื้อกินมื้อ หรือไม่มีอาหาร
รับประทาน สถานการณ์เลวร้ายนี้จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอีก
ไม่กี่เดือนข้างหน้า
วิกฤตความมัน่ คงทางอาหารทีเ่ กิดขึน้ ก�ำลังลุกลามทัว่ ผืนทวีปแอฟริกา
ตั้งแต่มอริทาเนียและเบอร์กินา ฟาร์โซ ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตก ไปจนถึง
โซมาเลียและเอธิโอเปียทางฝั่งตะวันออก คณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ หรือ ICRC จึงเร่งยกระดับการรับมือใน 10 ประเทศทัว่ แอฟริกา เช่น
โซมาเลีย เคนยา ไนจีเรีย และเบอร์กนิ า ฟาร์โซ โดยท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอืน่
ในกลุ่มองค์กรกาชาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างน้อย 2.8 ล้านคน
ซึ่งตัวเลขของประชากรที่ขาดแคลนอาหารและน�้ำสะอาดขยับเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นตลอดเวลา
ความขัดแย้ง การเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง เช่น
ความแห้งแล้งทางฝั่งแอฟริกาตะวันออก ปริมาณน�้ำฝนที่ลดลงเรื่อย ๆ
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

ทางฝั่งแอฟริกาตะวันตก การเพิ่มจ�ำนวนอย่างน่าเป็นห่วงของประชากร
ย้ายถิ่น และราคาน�้ำมันและอาหารที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลให้
สถานการณ์เลวร้ายลง ในขณะทีค่ วามต้องการด้านอาหารสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ และ
การมีอยู่ของโรคโควิด-19 ก็ยิ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสภาพเศรษฐกิจ
ยิ่ ง ไปกว่ า นั้ น ในบางพื้ น ที่ ก ารเข้ า ถึ ง กลุ ่ ม ประชากรเปราะบาง
เป็ น ไปอย่ า งยากล� ำ บาก เนื่ อ งจากสถานการณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย
นายโดมินิค สตีลฮาร์ท ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ ICRC กล่าวว่า
“เราต้อ งการความช่ว ยเหลื อจากหลายฝ่า ย แต่ เราไม่ สามารถที่ จะ
ตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพียงล�ำพัง วิกฤตในระดับนี้จ�ำเป็นต้อง
ใช้ความพยายามจากรัฐบาล หน่วยงานด้านมนุษยธรรมอื่น ๆ และผู้บริจาค
เพื่อเน้นไปที่การให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือในระยะยาว เพื่อให้ผู้คน
เหล่านั้นกลับมายืนได้ด้วยด้วยตัวเอง และยังเป็นความจ�ำเป็นเร่งด่วน
อีกด้วย” ซึ่งที่ผ่านมา ICRC ท�ำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตร
ในกลุม่ องค์กรกาชาดทัว่ ทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ วี่ กิ ฤตความมัน่ คง
ด้านอาหารมีความรุนแรง
“นี่ คื อ หายนะภั ย ที่ ก� ำ ลั ง ขยายตั ว มากขึ้ น โดยไม่ เ ป็ น ที่ สั ง เกต
หลายล้านครอบครัวต้องหิวโหย เด็ก ๆ จ�ำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิต
เพราะการขาดสารอาหาร”

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด และกิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

ลพบุรี

นายเตช บุนนาค  เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธี
เปิดอาคารส�ำนักงานกิ่งกาชาดอ�ำเภอบ้านหมี่ โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดลพบุรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี

สุราษฎร์ธานี

นางถนอมศรี รัตนรักษ์    นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
เกาะสมุ ย พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการและสมาชิ ก กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ครอบครัว นางถวิลศรี แสนเมือง
ผู้ประสบวาตภัย บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ณ บ้านเลขที่ 80
หมู่ที่ 1 ต�ำบลตลิ่งงาม

ตราด นางชุลีพร เตรัตน์   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยโครงการ
เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในพื้นที่อ�ำเภอ
แหลมงอบ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นครราชสีมา นางณัฏฐินภี รณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด

นครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบถุงยังชีพให้แก่ชมรมผูป้ กครองคนพิการทางสติปญ
ั ญา จ�ำนวน 20 ชุด
เพือ่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและครอบครัวผูด้ แู ลทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19

มุกดาหาร นางอิสรีย์ มั่งคั่ง   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน จ�ำนวน 16 ครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ต�ำบลกกแดง และต�ำบลนากอก อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย

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

นางสุดา ยืนยง และนายวุทธิเดช ยืนยง บริจาคเงิน จ�ำนวน 25,000,000 บาท พร้อมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และ
เครื่องมือแพทย์ มูลค่า 25,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 50,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
และส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อน�ำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และผู้ประสบภัยพิบัติ
โดยมี นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรอง
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

นายเฉิน หลินฟง รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิน เคอ หยวน สตีล จ�ำกัด พร้อมคณะ มอบหน้ากาก N95 จ�ำนวน 700,000 ชิ้น
เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ส ภากาชาดไทย โดยมี นายเตช บุ น นาค
เลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย
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