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	 เมื่อวันที่	 5	 กันยายน	 พ.ศ.	 2565	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคาร

รตันวทิยาพฒัน์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ทรงเปิด "ศูนย์โปรตอน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ซ่ึงเป็นศูนย์ต้นแบบในการรักษามะเร็ง 

ด้วยอนุภาคโปรตอน นวัตกรรมทางการรักษาที่ทันสมัยที่น�ามาใช้รักษา 

ผู้ป่วยมะเร็งเป็นแห่งแรกในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉยีงใต้	ซึง่โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ได้เตรยีมให้บรกิารรกัษา

ผูป่้วยโรคมะเรง็ด้วยการใช้อนภุาคโปรตอน	มาตัง้แต่ปี	2557	เป็นนวตักรรม

ทางการรกัษาทีท่�าให้เน้ือเยือ่ทีอ่ยู่โดยรอบก้อนมะเร็งท้ังส่วนหน้าและส่วนหลงั

ได้รับปริมาณรังสีที่น้อย	 แพทย์มักเลือกใช้รักษามะเร็งในส่วนที่ก้อนมะเร็ง

ใกล้กับอวัยวะส�าคัญ	โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม	2564	มีเครื่อง

เร่งอนุภาคที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อท�าลายเซลล์มะเร็ง	จ�านวน	

6	 เครื่อง	 ให้บริการฉายรังสีแก่ผู้ป่วยได้ปีละประมาณ	4,000	คน	ปัจจุบัน 

มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว	174	คน	กลุ่มโรค	3	อันดับแรกที่รักษา	ได้แก่	

มะเร็งตับ	มะเร็งบริเวณศีรษะและล�าคอ	มะเร็งในสมอง	

	 จากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรต ิ

สมเด็จพระญาณสังวรฯ	 สภากาชาดไทย	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 

นายเตช บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	น�า นายประสาร ไตรรตัน์วรกลุ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเปิด "ศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ" 

และทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย คร้ังที่ 346

และศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์	 กรรมการสภากาชาดไทย	 

เฝ้าทูลละอองพระบาท	 รับพระราชทานเหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่	 1	 

พร้อมด้วย นายศุภชัย เจียรวนนท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ 

นายกฤษฎา บุญราช	 กรรมการสภากาชาดไทย	 เฝ้าทูลละอองพระบาท

ถวายตัว	 จากนั้น	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง	 ๆ	 

เฝ้าทูลละอองพระบาท	 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จ 

พระราชกุศล	สมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์	150	ปี	โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย

	 ต่อจากนัน้	ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการสภากาชาดไทย 

ครัง้ที ่346	โดยมีระเบยีบวาระต่าง	ๆ 	อาท	ิการถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย	

ประจ�าปี	 2565	 ส�านักเลขาธิการสภากาชาดไทย	 เสนอ	 "หนังสือรายงาน

กิจการสภากาชาดไทย	ประจ�าปี	2564"	ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร	 

กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร	 เสนอ	 "หนังสือพระราชกรณียกิจ	 ประจ�าป ี

พุทธศักราช	 2564	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการ 

สภากาชาดไทย"	 	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	

เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	 และกิจกรรมบรรเทาทุกข์อื่น	 ๆ	 

ส�านักงานจัดหารายได้	เสนอการจัดงานกาชาด	ประจ�าปี	2565	
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	 เมื่อวันที่	 30	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2565 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	พร้อมด้วย	ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	 ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 คณะผู้แทนจากองค์การกาแดงลาว	 สภากาชาดกัมพูชา	 สภากาชาดสิงคโปร์	 สหพันธ์สภากาชาดและ 
สภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (IFRC)	 และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	 (ICRC)	 เข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งชาติ 
ของสภากาชาดเวียดนาม ครั้งที่ 11 ณ	 กรุงฮานอย	 ซึ่งจัดข้ึนเพื่อทบทวนการท�างานด้านมนุษยธรรมของสภากาชาดเวียดนาม	 
ในช่วงปี	 2560-2565	 เสนอวิสัยทัศน์และเป้าหมายการด�าเนินงานในช่วงปี	 2565–2570	 รวมถึงการรายงานผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหาร 
สภากาชาดเวียดนามและการรับรองมติที่ประชุม

ผู้แทนสภากาชาดไทยร่วมประชุมสมัชชาสภากาชาดเวยีดนาม คร้ังที่ 11

ทรงเปิดอาคารภาคบรกิารโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุร ี

	 เมือ่วนัที	่6	กนัยายน	พ.ศ.	2565	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิา
ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิด
อาคารภาคบริการโลหติแห่งชาตทิี ่4 จงัหวดัราชบรีุ ซึง่จดัสร้างข้ึน 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงได้รบัการสถาปนา
พระอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช  
2562	 โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้ด�าเนินโครงการก่อสร้าง 
อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติเพิ่ม	5	แห่ง	ได้แก่	จังหวัดราชบุรี	
เชียงใหม่	นครศรีธรรมราช	ลพบุรี	อุบลราชธานี	ซึ่งได้พระราชทาน
ชือ่อาคารว่า	“อาคารเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า” 
และพระราชทานพระราชานญุาตให้เชญิอกัษรพระนามาภไิธย	“สธ” 
ประดับที่ชื่ออาคาร	
	 อาคารแห่งใหม่นี้	ประกอบด้วยอาคาร	4	หลัง	ได้แก่	อาคาร
ส�านกังานและปฏบิตักิาร	ภายในมห้ีองรบับรจิาคโลหิต	ห้องจ่ายโลหติ	
ห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิต	 ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต	
เป็นต้น	และมีอาคารพัสดุ	อาคารซ่อมบ�ารุง	และอาคารกักกันขยะ	
เพือ่เป็นศนูย์กลางในการรบับรจิาคโลหิตแก่โรงพยาบาลในเครอืข่าย
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง	7	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดราชบุรี	เพชรบุรี	
กาญจนบรุ	ีประจวบครีขีนัธ์	นครปฐม	สมทุรสงคราม	และสมทุรสาคร	
รองรบัการบรจิาคโลหติ	36,000	ยนิูตต่อปี	เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป่้วย 
ด้วยโลหิตที่มีคุณภาพ	เพียงพอ	ปลอดภัย	และทันท่วงที
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 สภากาชาดไทย โดย กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร จัดกิจกรรมคาราวานอาสาสมัครสภากาชาดไทย	ในพื้นที่เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	จังหวัดนนทบุรี	

จังหวัดสมุทรปราการ	 และจังหวัดนครปฐม	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 โดยมี	 

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	 เหรัญญิกสภากาชาดไทย	 เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน	 พร้อมด้วย	 นางพรรณพร คงยิ่งยง  

ผูอ้�านวยการกลุม่งานกลยทุธ์องค์กร	สภากาชาดไทย นางสนุนัทา ศรอนสุนิ ผูอ้�านวยการส�านกังานยุวกาชาดและอาสาสมคัรกาชาด	สภากาชาดไทย และ 

นางจริาพร ศรสีอ้าน ผูอ้�านวยการส�านกัสารนิเทศและสือ่สารองค์กร	กลุม่งานกลยทุธ์องค์กร	สภากาชาดไทย	ร่วมปล่อยขบวนคาราวาน	เมือ่วนัอาทติย์ที่	 
28	สิงหาคม	พ.ศ.	2565	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	สภากาชาดไทย	
	 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละจังหวัด	ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมอาสาล้อมเมือง	กิจกรรม	Green	&	Clean	
โรงเรียนสวยด้วยอาสาสมัคร	กิจกรรมคนรักษ์ป่า	และกิจกรรมสร้าง	สอน	สาน	สุข

เลขาธิการ IFRC เยือนสภากาชาดไทย

	 เม่ือวนัที	่1	กันยายน	พ.ศ.	2565	Mr. Jagan Chapagain 

เลขาธิการสหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่าง

ประเทศ	 (IFRC)	 เดินทางเยือนประเทศไทย	 พร้อมประชุม 

เพือ่แลกเปลีย่น	3	ประเดน็หลกั	ในหวัข้อ	Youth Empowerment 

and Youth Engagement in the future ได้แก่	การขบัเคลือ่น

เยาวชนและอาสาสมคัร	ความท้าทายในการท�างานร่วมกบัเยาวชน

ในปัจจุบัน	 และสิ่งที่เป็นแนวคิด	 ความต้องการของเยาวชน 

ในปัจจุบัน	ณ	ห้องประชุม	ตึกบริพัตร	สภากาชาดไทย	โอกาสนี้	

ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยด้วย

คาราวานอาสาสมัครสภากาชาดไทย
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	 เรื่องการควบคุมภายใน	 (INTERNAL	 CONTROL)	 การใช้ระบบสารสนเทศ	 ต่อจากฉบับที่แล้วยังมีเรื่องความมั่นคงปลอดภัย 
ด้านสารสนเทศ

ควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศไม่ให้เกิดความเสียหาย (ต่อ) 

	 ส�านักงานตรวจสอบได้สื่อสารเรื่อง	 Internal Control	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเข้าใจการควบคุมที่ส�าคัญ	 และสามารถ
ใช้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสภากาชาดไทย	
พ.ศ.	 2561	 เชื่อว่าหากใช้งานระบบสารสนเทศด้วยความตระหนักและระมัดระวังจะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ต่อสภากาชาดไทย	 และลดความเสี่ยงจากการถูกคุมคามจากภัยต่าง	 ๆ	 สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ IA LETTER ต้นฉบับ  
https://thethairedcrosssociety.sharepoint.com/
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การขัดกันทางอาวุธที่ขยายวงกว้าง 
                                  สร้างแผลในใจให้ครอบครัวที่ต้องพลัดพราก 

	 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ ่านมา	 คณะกรรมการกาชาด 
ระหว่างประเทศ	 (ICRC)	 ได้รับโทรศัพท์กว่า	 27,000	 สาย	 รวมถึงอีเมล 
อีกจ�านวนมากจากผู้ที่ก�าลังรอฟังข่าวจากบุคคลอันเป็นท่ีรัก	 ซึ่งได้รับ 
ผลกระทบจากการขัดกันทางอาวุธในยูเครน	ในจ�านวนที่ว่านี้	ICRC	ได้ส่งข่าว 
เกี่ยวกับความเป็นไปและท่ีอยู่ปัจจุบันของบุคคลพลัดพรากให้ครอบครัว 
ทีไ่ด้รบัผลกระทบกว่า	3,000	ครวัเรอืน	ทกุค�าตอบเป็นก�าลงัใจทีช่่วยให้พวกเขา 
คลายจากความวิตก	 อย่างไรก็ดี	 ยังคงมีครอบครัวอีกมากที่รอคอยค�าตอบ	 
โดยเฉพาะครอบครวัของเชลยสงครามซึง่ก�าลังท้อแท้ส้ินหวงั	กระทัง่โกรธเคอืง
วันเวลาที่ผ่านไปโดยปราศจากข้อมูลใด	ๆ	เกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รัก	

 โรเบิร์ต มาร์ดินี ผู้อ�านวยการของไอซีอาร์ซี	กล่าวว่า	“การขัดกันทาง

อาวุธในยูเครนล่วงเลยมาจนถึงเดือนที่ 6 ผลกระทบคือ พลเรือนจ�านวนมาก 

ต้องสูญเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ ประชาชนมากมายกลายเป็นผู้พลัดถิ่น  

เกิดความทุกข์ยากท้ังกายและใจ โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนถูกท�าลาย 

ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรง ไม่เพียงต่อผู้ได้รับผลกระทบ

จากความขัดแย้ง แต่รวมไปถึงครอบครัวของทหารหลายครอบครัวรอฟัง 

ข่าวคราวด้วยความกังวลและสิ้นหวัง เรารับฟังความรู้สึกของพวกเขา 

ผ่านเสียง เช่นเดียวกับที่รับรู้ได้ผ่านตัวอักษร ความขัดแย้งย่ิงท�าให้เรา

มั่นใจ ครอบครัวควรได้อยู่พร้อมหน้า และเพื่อสิ่งนี้พวกเรายินดีที่จะท�างาน 

อย่างเตม็ทีเ่พือ่พาครอบครวัทีพ่ลดัพรากให้สามารถกลบัมาติดต่อกันได้อกีครัง้”
	 ผลกระทบของการพลัดพรากเป็นเรือ่งทีห่นักหนา	ครอบครวัมสีทิธ์ิท่ีจะรู้ว่า 
บุคคลอันเป็นที่รักมีชะตากรรมเป็นอย่างไร	 ตามข้อก�าหนดของอนุสัญญา 
เจนีวาฉบับที่	3	รัฐต่าง	ๆ 	มอบหมายให้	ICRC	สามารถเข้าเยี่ยมเชลยสงคราม 
ในสถานการณ์การขดักนัทางอาวธุท่ีอยูใ่นระดบัระหว่างประเทศ	ไม่ว่าสถานการณ์
ที่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด	 ICRC	 ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเปิดทาง
ให้เราสามารถเข้าเยี่ยมเชลยสงคราม	 ตามข้อตกลงที่ทุกฝ่ายได้ให้การยอมรับ
ภายใต้อนุสัญญาเจนีวา	

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย เยี่ยมคารวะเลขาธิการสภากาชาดไทย 

	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2565	 นายมุน ซึงฮยอน 
เอกอคัรราชทตูสาธารณรัฐเกาหลปีระจ�าประเทศไทย	เข้าเยีย่มคารวะ	

นายเตช บุนนาค	เลขาธิการสภากาชาดไทย	พร้อมด้วย ดร.อภิชาติ 

ชินวรรโณ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ	์ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นความร่วมมือด้านมนุษยธรรมระหว่างทั้ง 
สองประเทศ	ซึง่เลขาธกิารสภากาชาดไทยได้เน้นย�า้ถงึความสัมพนัธ์
อันดีระหว่างเกาหลีใต้และไทย	 และขอบคุณท่ีเคยให้การสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีพลาสมากับสภากาชาดไทย
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 ตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล	 นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
แม่สอด	พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบ
อุทกภัย พร้อมมอบชุดธารน�้าใจช่วยเหลือในเบื้องต้น	ณ	ที่ท�าการ 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต	หมู่ที่	2	ต�าบลมหาวัน	

บึงกาฬ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	 
มอบบ้านให้ นางเต้า แน่นอดุร ผูย้ากไร้ ในโครงการ “สร้าง ซ่อมแซม
บ้านผู้ยากไร้ในจังหวัดบึงกาฬ จากเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ”  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา	ณ	บ้านเลขที่	47	หมู่ที่	8	ต�าบล
ท่ากกแดง	อ�าเภอเซกา	

 สกลนคร นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร	 นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอ
สว่างแดนดิน	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ	
มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการต้นแบบครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี  
จ�านวน 11 ราย	 ในเขตพื้นท่ีต�าบลค�าสะอาด	 เพื่อเป็นขวัญและ 
ก�าลังใจต่อไป	

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ

นครพนม คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัดนครพนม	 
ลงพืน้ทีเ่ยีย่มให้ก�าลงัใจ นางสาวแสวงพรมกาวงค์ อาย ุ71 ปี ผูพิ้การ 
ทางการเคลือ่นไหว ภายใต้กจิกรรม "วนักาชาด บรรเทาทกุข์ บ�ารงุสขุ 
ประชา" พร้อมมอบเงินและเคร่ืองอปุโภค บริโภค ช่วยเหลอืเบ้ืองต้น 
ณ	บ้านเลขที่	51	หมู่ที่	7	ต�าบลยอดชาด	อ�าเภอวังยาง

 
ตรัง นางละมัย เจริญโสภา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	มอบถงุยังชพี
เพื่อการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน แก่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ม ี
เด็กนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ	 โรงเรียนหนองเจ็ดบาท	 โรงเรียน 
บ้านท่าข้าม	และโรงเรียนบ้านทุ่งยาว	อ�าเภอปะเหลียน



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

	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย จัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลก ประจ�าปี 2565 ภายใต้แนวคิด “Lifelong 

First Aid Learning : ปฐมพยาบาลเรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด”	เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความส�าคัญของการปฐมพยาบาล	ทั้งในด้านความรู้และทักษะ 
แก่ประชาชนกลุม่เป้าหมายให้สามารถดแูลและพ่ึงพาตนเองได้เมือ่เกดิสถานการณ์ฉกุเฉนิ	โดยจดัอบรมปฐมพยาบาลแด่พระภกิษสุงฆ์และสามเณร	จ�านวน	52	รปู	
ณ	โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรมวดัศรีบญุเรือง	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	เมือ่วนัที	่30	สงิหาคม	พ.ศ.	2565	และจดัการบรรยายออนไลน์	เนือ่งในวนัปฐมพยาบาลโลก	
เมื่อวันที่	 9	 กันยายน	 พ.ศ.	 2565	 ผ่าน	 Facebook	 และ	Website	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 https://learning.redcross.or.th

ปฐมพยาบาลเรยีนรู้ได้ไม่สิ้นสุด 

100 ปียุวกาชาดไทย ส่งเสรมิเด็กไทยอ่านออกเขียนได้

 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานเชิดชูเกียรติ 100 ปีแห่งการสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย  
พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ที่มีบทบาทต่อการด�าเนินกิจการยุวกาชาดไทย	 

ภายในงานมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ลมหายใจของชุมชน	กิจกรรม “อาสายุวกาชาดหัวใจครู”	เพื่อเด็กและเยาวชนไทยอ่านออกเขียนได้	ด�าเนินการภายใต้ 
ความร่วมมือกับส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	1-2	กันยายน	พ.ศ.	2565	ณ	The	bekeley	hotel	pratunam	กรุงเทพฯ


