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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเปิดพระอนุสาวรยี์สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศร ีพระอัครราชเทว ี

	 เมื่อวันที่	27	กรกฎาคม	พ.ศ.	2565	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังสถานีกาชาดที่	 2	 (สุขุมาลอนามัย)	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	 ทรงเปิดพระอนุสาวรีย ์
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี	โดยมี	คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย	หม่อมราชวงศ์ชิษณุสรร  
สวัสดิวัตน์ และพลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู ้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
เฝ้าทูลละอองพระบาท	รับเสด็จ	
	 ในการนี้	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 
และนายลัคนวัฒน์ ปิลันธนกิติ ผู้แทนมูลนิธิชาวเจ้าพ่อเสือ	 เฝ้าทูลละอองพระบาท	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 
ตามพระราชอัธยาศัย	นายสุกิจ ภัทรสุวรรณกุล	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบรวมพลังงาน	 (Focused	
Shockwave	Therapy)	และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดสร้างพระอนุสาวรีย์	สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า	
สขุมุาลมารศร	ีพระอคัรราชเทว	ีจากนัน้	เสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงกดปุม่ไฟฟ้าเปิดแพรคลมุพระอนสุาวรย์ีสมเดจ็พระปิตจุฉาเจ้า	สขุมุาลมารศรี	
พระอคัรราชเทว	ีและเสดจ็พระราชด�าเนนิไปยังอาคารบรพิตัรวรอุทศิ	ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัตกิารก่อต้ังสถานีกาชาดที	่2	(สุขมุาลอนามยั)	
	 พระอนสุาวรย์ีสมเดจ็พระปิตจุฉาเจ้า	สขุมุาลมารศร	ีพระอคัรราชเทว	ีเป็นแบบครึง่พระองค์	แกะสลกัด้วยหนิอ่อนไวท์คาราร่า	จากประเทศอติาล	ี
ขนาดเท่าพระองค์จรงิ	ฉลองพระองค์ตามแบบพระรปูเขยีนทีป่ระดษิฐาน	ณ	วงัสวนผกักาด	พระอนสุาวรย์ีฯ	ประดษิฐาน	ณ	เฉลยีงทางเข้าอาคาร 
สุขุมาลอนามัย	 เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความกตัญญุตา	 เชิดชู	 และร�าลึกถึงพระเกียรติคุณของพระองค์	 ซึ่งเคยด�ารงต�าแหน่ง	 
“อุปนายิกาสภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” 



 3:: Volunteer for Lives ::

 เมื่อวันท่ี	 2	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2565	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี  
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 48 “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวีถวายพระพรชัยมงคล”  
ณ	หอประชุมใหญ่	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	ซึ่งกองทัพเรือ	และสภากาชาดไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่	 1-2	สิงหาคม	พ.ศ.	 2565 เพื่อน�ารายได้ 
โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย	 อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรี 
แนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลาย
	 การแสดงบรรเลงโดยวงดุริยางค์ราชนาวี	 พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ	 อาทิ	 เรือตรี	 สันติ	 ลุนเผ่	 ศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะการแสดง	 
แก้ม-วิชญาณี	 เปียกลิ่น	 โดม-ปกรณ์	 ลัม ผู ้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคเงินได้ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผ่านบัญชี 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ�ากัด (มหาชน) สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี  “กาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือ ครั้งที่ 48”  
เลขบัญชี 115-1-07533-8

 เน่ืองในโอกาสมหามงคลทีส่มเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และ
ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี สภากาชาดไทย 
ได้รับความร่วมมือจาก	 Tero	 Entertainment	 จัดคอนเสิร์ตการกุศล 
โดยศลิปินระดบัโลก Engelberth Humperdinck	(เองเกลเบร์ิต	ฮัมเพอร์ดิงค์)	 
ศิลป ินเพลงป ็อปที่ เป ็นต�านานด ้านดนตรีและเพลงติดอันดับ 
ความนยิมในช่วงทศวรรษ	1960-1970	ภายใต้ชือ่ “Gala Charity Dinner with  
The King of Romance” ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.30 น.  
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมอริเดียน กรุงเทพฯ  

เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย	 สนับสนุน 

เงินทุนฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยและ 
สมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
	 และสามารถร่วมบรจิาคสมทบทนุโครงการเงนิทนุฉกุเฉนิเพือ่ช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภัยพบิติั		สภากาชาดไทย	โดยบรจิาคผ่านบญัชธีนาคารไทยพาณชิย์ 

สาขาสภากาชาดไทย ชือ่บญัช ี"สภากาชาดไทย-เงินทนุฉกุเฉนิเพือ่ช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัย" ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 045-3-04002-3

คอนเสิร์ตการกุศลโดยศิลปินระดับโลก “Gala Charity Dinner with The King of Romance”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย 

กาชาดคอนเสิร์ต “90 พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ราชนาวถีวายพระพรชัยมงคล”  
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 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิหนึ่งคนให้  
หลายคนรับ และบริษัท ไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ 
ปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง เนือ่งในโอกาสมหามงคล
เฉลมิพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สงิหาคม 2565	โดยมี นายเตช บนุนาค 
เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธาน	ร่วมด้วย	นายแพทย์วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์  
ผูอ้�านวยการศนูย์รบับรจิาคอวัยวะสภากาชาดไทย	และนายองักรู ศรกีลัยาณบตุร  
รองผู้จัดการใหญ่	 บริษัท	 ไทยประกันชีวิต	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะ
ประธานอนุกรรมการ	 ฝ่ายจัดหารายได้	 มูลนิธิหนึ่งคนให้	 หลายคนรับ	 ณ	 
ห้องประชมุ	1210	ชัน้	12	อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2565
		 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่าย
กระดูกและเส้นเอ็นโดยไม่คิดมูลค่า	 ถวายเป็นพระราชกุศล	 และเพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของการบริจาคอวัยวะและ
เนื้อเยื่อ	ระยะเวลาในการด�าเนินงาน	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	-	31	ธันวาคม	
พ.ศ.	2565	โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการปลูกถ่ายกระดูกและ
เส้นเอ็น	โดยไม่คิดมูลค่า	จ�านวน	90	คน	จากโรงพยาบาลต่าง	ๆ 	ทั่วประเทศ	
	 โรงพยาบาลที่สนใจน�ากระดูกและเส้นเอ็นเพื่อใช้รักษาผู ้ป่วย 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 สอบถามรายละเอียดได้ที่	 พยาบาลคลังเนื้อเยื่อ	 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 โทร.	 0	 2256	 4045-6	 ต่อ	 2508	 
หรือ	09	2247	9864	หรือ	line	ID	:	odctsb

เปิดตัวโครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นเฉลิมพระเกียรติฯ 
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 ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	 โดยมี	 นายณัฏฐชัย น�าพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว  
พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู ้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 ผู ้น�าศาสนา	 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมในพิธี	จัดขึ้นระหว่างวันที่	31	กรกฎาคม	-	5	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	ณ	วัดนครธรรม	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว	โดย	 
แพทย์หญงิอไุรวลัย์ ตนินงัวฒันะ ประธานหน่วยแพทย์จกัษศุลัยกรรมสภากาชาดไทยฯ	พร้อมคณะ	ให้บรกิารตรวจรกัษาและผ่าตดัโรคต้อกระจก	และ
โรคตาอื่น	ๆ	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	เพื่อให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลสามารถกลับมามองเห็น	ช่วยเหลือตัวเองได้	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	 โอกาสนี	้ได้ถวายชดุสงัฆทานและไม้เท้าแด่พระสงฆ์	มอบชดุของขวญัสภากาชาดไทยแด่นกับวชทกุศาสนาและแม่ชทีีม่ารับการตรวจรักษาและ
ผ่าตัดตา	มอบหน้ากาก	N95	หน้ากากอนามัยแบบผ้า	และฟ้าทะลายโจรแก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว	เพื่อน�าไปแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่ต่อไป	

รถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทยฯ  
ให้บรกิารผู้ป่วยโรคตา จังหวัดสระแก้ว

ความร่วมมือในการพัฒนา App หมอพร้อม  
สู่ Digital Health Platform

	 กระทรวงสาธารณสุขยกระดับ "หมอพร้อม"	 ให้เป็นแอปพลิเคชัน 
ด้านสุขภาพ Digital Health Platform	ส�าหรับคนไทยที่สะดวกสบายและ 
เข้าถงึบรกิารได้ง่ายข้ึน	เพ่ิม	12	ฟีเจอร์ใหม่	ทีต่อบโจทย์การยกระดบัคณุภาพชวีติ	 
รวมทัง้สามารถบรจิาคออนไลน์	ท้ังการบรจิาคเงินโดยตรงกบัโรงพยาบาล	บรจิาค
อวยัวะ	ดวงตา	และร่างกาย	เชือ่มโยงเครอืข่ายกบัหน่วยบรกิารสขุภาพทกุสงักดั	
และจะมกีารพฒันาฟีเจอร์ต่าง	ๆ 	ทัง้แอปพลเิคชนัและ	Line	OA	อย่างต่อเนือ่ง	

	 โดยเมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2565	 นายกฤษฎา บุญราช  
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในครั้งนี้	 
ได้กล่าวถงึการพฒันาระบบการแสดงความจ�านงบริจาคดวงตาและอวยัวะ
ออนไลน์	บนแพลตฟอร์มหมอพร้อม	ซึง่จะเป็นการเพิม่ช่องทางให้ประชาชน
ที่มีจิตกุศลเข้าถึงได้ง่าย	สร้างความรับรู้ในเรื่องของการบริจาคดวงตาและ
อวัยวะในวงกว้างมากขึน้	และเป็นผลดสี�าหรับผูป่้วยทีร่อคอยการปลกูถ่าย
กระจกตาและอวัยวะให้ได้กลบัมามีชีวิตใหม่อีกครัง้	นอกจากจะเป็นส่วนหนึง่
ทีต่อบสนองต่อพนัธกจิของสภากาชาดไทยในการช่วยเหลอืสงัคมให้ดขีึน้แล้ว	
ยงัช่วยให้ผูป่้วยและประชาชนทัว่ไปได้รบัความสะดวกในการเข้าถงึบรกิาร
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้
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	 เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	พ.ศ.	2565 นาง ซี.เอ. จมินทะ ไอ. โกโลนเน่ 

เอกอคัรราชทตูศรลีงักาประจ�าประเทศไทย	ร่วมพธิรีบัมอบยาและเวชภัณฑ์	

รวมมูลค่า	829,917.75	บาท	ที่สภากาชาดไทยท�าการจัดซื้อและจะจัดส่ง

ให้รัฐบาลศรีลังกา	 เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากวิกฤต

เศรษฐกิจภายในประเทศ	โดยมี ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	ผู้ช่วยเลขาธิการ

สภากาชาดไทย	ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	เป็นผู้ส่งมอบ	ณ	ห้องบัวแก้ว	กระทรวง

การต่างประเทศ	

	 ยาและเวชภัณฑ์ที่สภากาชาดไทยส่งมอบในครั้งนี้	 จัดซ้ือด้วย 

งบประมาณสภากาชาดไทย	จ�านวน	679,917.75	บาท	และเงินสนบัสนนุจาก	

บริษัท	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(มหาชน)	จ�านวน	150,000	บาท	

โดยมกีระทรวงการต่างประเทศเป็นผูป้ระสานงานช่วยจดัส่งความช่วยเหลอื

ผ่านองค์การอนามัยโลก	(WHO)	ไปยังประเทศศรีลังกา

 ประชากรหลายล้านคนใกล้เผชิญกับภาวะอดอยากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า 

สาเหตจุากความยากจน ความไม่เท่าเทยีม และความไม่มัน่คงทางอาหาร โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในหลายส่วนของทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง  

 โรเบิร์ต มาร์ดินี่	 ผู้อ�านวยการคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 (ICRC)	

กล่าวว่า “เราก�าลงัเผชญิกบัสถานการณ์ความมัน่คงทางอาหารโลกทีก่�าลงัเลวร้ายลง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายส่วนของทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลาง การสู้รบ  

ความไม่มั่นคงทางการเมือง วิกฤตโลกร้อน และผลกระทบจากการแพร่ระบาด 

ของโควิด-19 ท�าลายเกราะป้องกนัทัง้หมดลง ผลกระทบจากการสูร้บในยเูครนท�าให้

สถานการณ์ทีแ่ย่อยูแ่ล้วยิง่เลวร้ายลง สถานการณ์นีเ้ป็นเรือ่งเร่งด่วน และระยะเวลา

ในการลงมือท�าก็เหลือน้อยลงทุกที หากไร้ซ่ึงความพยายามร่วมกัน ส่ิงที่เกิดข้ึนนี ้

จะกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมที่ส่งผลร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติอย่างไม่มีวัน

หวนคืน” 

	 มาร์ดิน่ี	 กล่าวอีกว่า	 “เรายังคงตอบสนองต่อความจ�าเป็น 

ฉุกเฉิน แต่นักมนุษยธรรมไม่สามารถท�างานตามล�าพังได้  

เราจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุจากประชาคมโลก ความรับผดิชอบ 

เป ็นของเราทุกคน มีหลายชีวิต หลายความเจ็บปวด  

ที่ก�าลังเกิดขึ้นในเวลานี้”

 ประการที่หนึ่ง ในภาวะวิกฤต	 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ

การสู้รบ	 จะต้องมีความรับผิดชอบในการท�าให้ความจ�าเป็น

พ้ืนฐานเข้าถึงพลเรือนทุกคน	 จะต้องปกป้องพืชผล	 ปศุสัตว์	

ระบบน�้า	 และหน่วยงานสาธารณสุขที่จ�าเป็นต่อการอยู่รอด

ของประชาชน	รวมถงึอ�านวยความสะดวกอย่างรวดเรว็ให้กบั

การเข้าถึงทางมนุษยธรรม	

 ประการทีส่อง การระดมทนุเพือ่ระบถุงึวิกฤตด้านอาหาร

จะต้องเพิม่ขึน้	เพือ่ช่วยชวีติผูค้น	ต้องมมีาตรการในระยะยาว 

ในการจัดการความเสี่ยง	 และเสริมสร้างความเข้มแข็ง	 

เพ่ือเตรียมรับมอืกบัวิกฤตทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต	และให้แน่ใจว่า 

ความช่วยเหลือจะไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง	 

สนับสนุนการท�าเกษตรระยะส้ันและยาวภายใต้เงื่อนไข 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการท�าปศุสัตว์

 ประการที่สาม	 การตอบสนองต่อระดับความต้องการ 

ในระยะสั้น	ระยะกลาง	และระยะยาว	เพื่อยกระดับศักยภาพ 

ของทกุภาคส่วน	รวมถงึหน่วยงานด้านมนษุยธรรม	และการพฒันา 

สถาบันการเงินและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	รวมถึงภูมิภาค	

เอกอัครราชทูตศรลีังกาประจ�าประเทศไทยรับมอบยาและเวชภัณฑ์ 
จากสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาผลกระทบวกิฤตเศรษฐกิจ 

ความอดอยาก...  วกิฤตเร่งด่วนของประชากรนับล้านในสถานการณ์ขัดแย้ง 

 ความไม่มั่นคงทางอาหารเป็นข้อท้าทายที่ซับซ้อน แต่ยังมี

หนทางที่แก้ไขได้ ซึ่ง ICRC ขอเรียกร้องดังต่อไปนี้
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เลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบถุงยังชีพ
การศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน เครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์
กีฬา ให้นักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาว  
ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย  
ณ	ต�าบลกกสะท้อน	อ�าเภอด่านซ้าย

 
พงังา คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัพงังา	ออกหน่วย
รบับรจิาคโลหติ ดวงตา และอวยัวะ ร่วมกับ ภาคบรกิารโลหติแห่งชาติ 
จังหวัดภูเกต็ ในโครงการ Plus 1 เพิม่จ�านวนครัง้ เพิม่โลหติ เพิม่ชวีติ  
ณ	ศาลาอเนกประสงค์อ�าเภอท้ายเหมือง	มีผู้บรจิาคโลหติ	จ�านวน	109	ราย	 
คิดเป็นปริมาณโลหิต	43,600	ซีซี	มีผู้บริจาคดวงตา	จ�านวน	13	ราย	
และบริจาคอวัยวะ	จ�านวน	12	ราย	

 
นครพนม คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัดนครพนม	
มอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอื นายกงัวาลย์ สรุริมย์ 
ผู้ด้อยโอกาส	ณ	บ้านเลขที่	132	หมู่ที่	3	ต�าบลหนองญาติ	อ�าเภอ
เมืองนครพนม

 
น่าน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน	
ลงพื้นที่เยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ป่วย ผู้พิการ จ�านวน 3 ราย 
พร้อมมอบถุงยังชพีและเครือ่งอุปโภค บริโภค ในเขตพืน้ที่
ต�าบลสันทะ	อ�าเภอนาน้อย

 
ประจวบคีีรีขันธ์ นางอุษา พวงวิสัยสิน นายกกิ่งกาชาด
อ�าเภอหัวหิน	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 
มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 93 ชุด  
ในเขตพ้ืนทีต่�าบลบงึนคร	และต�าบลหนองพลบั	เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน 
และเป็นขวัญก�าลังใจในการด�าเนินชีวิตต่อไป

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6
ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

	 เม่ือวันที่	 1	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2565	 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพ 

แก่อาสากาชาด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานอาสากาชาด ครบ 82 ปี	 ณ	 ห้องประชุม	 1210	 ชั้น	 12	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ซึ่งส�านักงานอาสากาชาดได้ให้ความส�าคัญในการยกย่องอาสากาชาด	 ในฐานะผู้อุทิศตนท�างานตามบทบาทของ 

อาสาสมัครสภากาชาดไทย	เพื่อให้สมกับความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะและการท�างานอย่างต่อเนื่อง

	 พิธีมอบเข็มเครื่องหมายประสิทธิภาพแก่อาสากาชาดในครั้งนี้	 มีอาสากาชาดผู้ปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2562 - 2564 เข้ารับมอบเข็ม 

เครื่องหมายประสิทธิภาพ จ�านวน 568 ราย	 แบ่งเป็นชั้นพิเศษ	 5	 ดาว	 ชั้นเอก	 4	 ดาว	 ชั้นโท	 5	 ดาว	 ชั้นตรี	 2	 ดาว	 ชั้นจัตวา	 1	 ดาว	 และ 

เข็มอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน	

	 เมือ่วนัที	่2	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	นายขรรค์ ประจวบเหมาะ	ผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 และนายวิทยา จันทร์ฉลอง  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด	 สภากาชาดไทย	

ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม งานเดิน-วิ่งเทรล ประเภททีม 4 คน ครั้งแรก 

ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "AIA One Billion Trail 2022”	เส้นทางจาก

ดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ	 จังหวัดเชียงใหม่ รายได้สมทบทุนโครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของสภากาชาดไทย 

เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยจะจัดข้ึนระหว่างวันที	่ 

2-4	ธนัวาคม	พ.ศ.	2565	ณ	จงัหวัดเชยีงใหม่	ผูส้นใจสมคัรเข้าร่วมงานหรือ

ร่วมบรจิาคสมทบทุนสภากาชาดไทย ได้ท่ี www.aiaonebilliontrail.run 

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

มอบเข็มเคร ื่องหมายประสิทธิภาพแก่อาสากาชาด  

	 ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ 

พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	 90	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2565	 ระหว่างวันที่	 11–24	

สิงหาคม	พ.ศ.	2565	ณ	อาคารจักรพงษ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 90 พรรษา 

กิจกรรม AIA One Billion Trail 2022  
ระดมทุนสนับสนุนโครงการส่งเสรมิและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย 


