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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 22

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา
ผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนินไปยังห้องประชุม
ชัน้ 9 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 22 โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ การเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี รายงาน
ผลการด�ำเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และรายงานผลการทวนสอบระดับหลักสูตร ประจ�ำปีการศึกษา 2561 การขออนุมตั ิ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจ�ำปี 2562 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

รวมพลังอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์... วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและ
ผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 32 ล้านคนทั่วโลก ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยทีร่ อการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ ภายในงานมีกจิ กรรมการรับบริจาคโลหิตและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ การเสวนาให้ความรู้
ในหัวข้อ “โรคเลือด หายขาดได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” การจัดแสดงนิทรรศการ “ก�ำเนิดวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก จากใจผู้รับ... ถึงคู่แท้
สเต็มเซลล์” บูธเกม และการแสดงจากศิลปิน ดารา
วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) ก�ำหนดจัดขึ้นโดย World Marrow Donor Association (WMDA) ซึ่งตรงกับ
วันเสาร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้น
ก�ำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพือ่ เป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนผูบ้ ริจาคสเต็มเซลล์หรือเซลล์ตน้ ก�ำเนิดเม็ดโลหิตทีไ่ ม่ใช่ญาติ ตัง้ แต่ปี 2545 ปัจจุบนั มีอาสาสมัคร
บริจาคสเต็มเซลล์ จ�ำนวน 244,540 ราย มีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จ�ำนวน 335 ราย และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง
1,994 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน�้ำเหลือง และไขกระดูกฝ่อ หากมีอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์
เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วย
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::
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รับมอบเงินสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์รับอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ
เครือเจริญโภคภัณฑ์ และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท
ทรู คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด มอบเงินในโครงการ Let Them See Love 2019 เชิญชวน
บริจาคผ่าน SMS ของลูกค้าทรูมูฟ เอช เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
บริจาคอวัยวะและดวงตา จ�ำนวน 2,514,690 บาท โดย นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ อาคาร
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิตแพทย์ ประจ�ำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมยาใจ ณ สงขลา ชั้น 25 หอพักพัฒนา
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์
กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นประธานกล่าวโอวาทและมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม แก่บัณฑิตแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร์ และแสดงตนว่าเป็นผู้มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และสร้างความภาคภูมใิ จในการเข้าสู่
วิชาชีพ มี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุ ธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กล่าวรายงาน และในปีนี้มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 298 คน

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนนทบุรี
ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์
สภากาชาดไทย ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี
มอบชุดธารน�้ำใจสภากาชาดไทย พร้อมน�้ำดื่ม
จ�ำนวน 400 ชุด ให้แก่ผปู้ ระสบวาตภัยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
เบือ้ งต้น โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
นนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ นางนวลจันทร์
แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสาว
อารีรกั ษ์ บุญมีประเสริฐ พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทุกข์
ผู ้ ป ระสบภั ย ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละ
ประชานามัยพิทักษ์ และคณะ ร่วมในพิธี เมี่อวันที่
25 กันยายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
เทศบาลละหาร อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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รับมอบโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านโรคเอดส์

หน่วยพรีเวนชั่น (PREVENTION) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รับโล่รางวัล “องค์กรดีเด่นด้านวิชาการสารเสพติด แอลกอฮอล์ และ
โรคเอดส์” จากการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 ประจ�ำปี 2562 จัดโดย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดารินบอลรูม โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
สภากาชาดไทย ดังรายนามต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านบริการผู้ป่วยนอก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธิติ สนับบุญ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านบริการผู้ป่วยใน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านผู้ป่วยวิกฤต
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์จาตุรนต์ ตันติวัตนะ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านระบบรังสี
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านระบบห้องปฏิบัติการ
6. อาจารย์นายแพทย์เพชร อลิสานันท์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านสนับสนุนบริการ
7. ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
8. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านจัดซื้อ
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

9. อาจารย์แพทย์หญิงอารยา เจริญอาภรณ์วัฒนา
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านแผนและงบประมาณ
10. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านการคลัง
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงเลลานี ไพทูรย์พงษ์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านอาชีวอนามัย
12. ดร.นายแพทย์สรรธวัช อัศวเรืองชัย
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านพัฒนาคุณภาพ
13. นายอัครพล มิลินทบุณย์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านกายภาพ
14. อาจารย์นายแพทย์ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิฑูรทิพย์
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์
ด้านภาพลักษณ์องค์กร
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2564

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ค�ำสั่งสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการสภากาชาดไทยในการประชุม ครัง้ ที่ 334 เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ
ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกวาระหนึ่ง

ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ประจ�ำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยดวงใจ... อาลัยรัก” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เกษียณอายุการท�ำงาน ประจ�ำปี 2562
ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ส�ำหรับปีนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
มีผู้เกษียณอายุการท�ำงานทั้งสิ้น 109 คน

ผลงานวิจัยของสถานเสาวภาได้รับเลือกเป็น Editor's Choice ของวารสาร JMM
Microbiology (JMM) และถูกคัดเลือกให้เป็นบทความเด่นประจ�ำ
ฉบับเดือนกันยายน 2562 และได้น�ำบทความสรุปเพื่อให้บุคคลทั่วไป
อ่านเข้าใจง่ายเพื่อน�ำไปโปรโมทใน twitter ซึ่งบทความดังกล่าวจะถูก
highlight ทั้งในฉบับออนไลน์และฉบับที่ตีพิมพ์ จะได้รับการบันทึกลงใน
Editor’s Choice Collection online โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
เป็นเวลา 1 เดือน
ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�ำการแยกโปรตีนจากเชื้อวัณโรคและพัฒนา
เป็นแผ่นแปะ เพื่อใช้ทดแทนวิธีการปัจจุบันที่ใช้น�้ำยาทูเบอร์คูลิน (น�้ำยา
พีพีดี) ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง แล้ววัดขนาดรอยนูนแดงที่เกิดขึ้นที่บ่งชี้
การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (ยังไม่อยู่ในภาวะก่อโรค) โปรตีนบริสุทธิ์
ที่แยกได้นี้มีความจ�ำเพาะต่อเชื้อวัณโรค แตกต่างจากน�้ำยาพีพีดีที่อาจให้
ผลงานวิจัยของสถานเสาวภา เรื่อง “Application of trans- ผลบวกเทียมในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจีมาก่อน รวมทั้งโปรตีนบริสุทธิ์
dermal patches with new skin test reagents for detection of จะท�ำให้เกิดปฏิกิริยารอยนูนแดงที่ผิวหนังกับผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง
latent tuberculosis” ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ใน Journal of Medical เท่านั้น ซึ่งวิธีการใช้แผ่นแปะสะดวกและง่ายกว่าวิธีเดิม
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
เลื่อนระดับต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ให้เลือ่ นระดับต�ำแหน่งของ นางสาวประภาภรณ์ อุดมวินจิ ศิลป์ ต�ำแหน่ง
ผูช้ ำ� นาญการ นักเทคนิคการแพทย์ 6 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัด
ชลบุรี โดยให้ดำ� รงต�ำแหน่ง หัวหน้าภาค ผูช้ ำ� นาญการ นักเทคนิคการแพทย์ 6
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

MOU สนับสนุนด้านการขนส่งสิ่งของ
เพื่อบรรเทาสาธารณภัย และแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการขนส่งในทุกมิติ

เปิดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เปิดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น (ส�ำหรับประชาชน) ประจ�ำปีงบประมาณ
2563 เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ สามารถประเมินผูบ้ าดเจ็บเบือ้ งต้น
และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งผู้บาดเจ็บ
ที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ต ่ า ง ๆ ให้ ป ลอดภั ย ในระดั บ หนึ่ ง ก่ อ นน� ำ ส่ ง
โรงพยาบาล สอบถามโทร. 0 2256 4041 - 2 ในวันและเวลาราชการ และ

www.training.redcross.or.th

โดยเปิดอบรมทัง้ หมด 6 รุน่ ดังนี้ รุน่ ที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562,
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มกราคม 2563, รุ่นที่ 3 วันที่ 21 เมษายน 2563, รุ่นที่ 4
วันที่ 2 มิถุนายน 2563, รุ่นที่ 5 วันที่ 16 มิถุนายน 2563 และรุ่นที่ 6
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทกั ษ์ สภากาชาดไทย
ร่วมกับ กลุ่มบริษัท เอ พี เมอลเลอร์ เมอส์ก ประเทศไทย
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านการขนส่ง
สิง่ ของเพือ่ บรรเทาสาธารณภัย และแลกเปลีย่ นความรูด้ า้ นการ
ขนส่งในทุกมิติ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์
ปฏิบตั กิ ารภัยพิบตั ิ สภากาชาดไทย โดยมี พลโท นายแพทย์อำ� นาจ
บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละศักยภาพของทัง้ สององค์กร โดยสภากาชาดไทยเข้าไป
มีส่วนร่วมในด้านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการรับมือ
กับภัยพิบัติ ส่วนบริษัท เอ พี เมอลเลอร์ เมอส์ก ประเทศไทย
จะให้การสนับสนุนด้านการขนส่งสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
เมื่อเกิดภัยพิบัติ

มุมความรู้... ใบขับขี่ดิจิตอล
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 20 กันยายน 2562 โดยมีสาระส�ำคัญ คือ เจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี่แต่ไม่มีอ�ำนาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับ โดยผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี่
ขณะขับรถ และจะต้องแสดงใบขับขี่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ สามารถแสดงได้ 3 แบบ คือ  
1. ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม
2. ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR LICENCE
3. ส�ำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกก�ำหนด ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้
กรมการขนส่งทางบกพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับขี่สู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ด
ผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” ซึ่งจะแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้เสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง และมีระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตขับขี่
หมดอายุล่วงหน้า พร้อมประวัติด้านสุขภาพ เพิ่มทางเลือกอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่มีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ด้านหลังบัตร
รวมถึงยังมีข้อมูลประวัติการแพ้ยา กรุ๊ปเลือด โรคประจ�ำตัว สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัตรก่อนที่จะท�ำการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้ สามารถแจ้งความประสงค์
ขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ที่มี QR Code ได้ที่ส�ำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามโทร. 1584
ที่มา ผู้จัดการ
6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

นราธิวาส

นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัด อ�ำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
นราธิวาส พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยม ออกหน่วยโครงการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ให้ก�ำลังใจ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยมอบเครือ่ งอุปโภค บริโภค จ�ำนวน 70 ชุด ให้แก่ผพู้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และ
ผู ้ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ ต ้ น ไม้ ห ล่ น ทั บ ขณะขั บ ขี่ ย านพาหนะ ที่ ถ นน ผู้ด้อยโอกาส ณ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก ต�ำบลไร่สีสุก อ�ำเภอเสนางคนิคม
สายบางเจาะ - บ้านทอน ต�ำบลโคกเคียน อ�ำเภอเมืองนราธิวาส

อุดรธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ยะลา คณะกรรมการและสมาชิ ก เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด ยะลา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอ�ำเภอน�้ำโสม มีผู้บริจาคโลหิต เยี่ยมให้ก�ำลังใจ นายสุรินทร์ ขวัญเพชร ผู้ประสบอัคคีภัย ที่พักอาศัย
ทั้งสิ้น 169 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 67,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจ�ำนง ได้รับความเสียหายทั้งหลัง พร้อมมอบชุดธารน�้ำใจ และเงินช่วยเหลือ
บริจาคดวงตาและอวัยวะจ�ำนวน 4 ราย   
เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ณ บ้านเลขที่ 123/1 หมู่ที่ 8 ต�ำบลบันนังสตา
อ�ำเภอบันนังสตา

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

สุโขทัย

นายวราดิศร อ่อนนุช นายกกิ่งกาชาดอ�ำเภอสวรรคโลก
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ เยี่ยมให้ก�ำลังใจ
นางสาวยุพา อันชื่นใจ และลูกสาว ครอบครัวมีฐานะยากจน พร้อมมอบ
เงินข่วยเหลือ จ�ำนวน 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจ ในเขตพื้นที่
หมู่ที่ 9 ต�ำบลปากน�้ำ  

เชียงราย นางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอเวียงป่าเป้า

พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน 15 ราย เพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจ
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ

สารพันข่าว

 ศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญ
ร่วมงานและชมนิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562
ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 18 ตุลาคม
2562 เวลา 09.00 น. และวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.
มีบริการรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฟรี

องค์กรชุมชน และองค์กรต่างประเทศ จัดงานแถลงข่าว การประชุม
สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย
เพือ่ เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่
สุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับต�ำแหน่งทูตสันถวไมตรีของ
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ด้านการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีประจ�ำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในวันที่ 18
ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมงคลนาวิน ชัน้ 10 อาคาร สก.
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 มูลนิธคิ ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลงิ่ การกุศล เพือ่
หารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ชิงถ้วย
รางวัลเกียรติยศ จากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย
ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 – 16.00 น.
ณ Blu – O Rhythm & Bowl ชัน้ 5 ศูนย์การค้า สยามพารากอน
รับสมัครประเภททีมสมัครเล่น 3 คน สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2256 4180
 กลับมาอีกครัง้ กับ งาน HIV RUN ปีที่ 5 เพือ่ ช่วยเหลือเด็ก
ทีไ่ ด้รบั เชือ้ เอชไอวี ในวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 –
08.00 น. รวมพลังเดิน - วิ่งการกุศล พร้อมกัน 3 จังหวัด ได้ที่
ลานพระบรมรูป 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลาอ่างแก้ว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตึกอธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าสมัคร 400 บาท ดูรายละเอียดการสมัครได้ทเี่ พจ HIV RUN
 วัดบวรนิเวศวิหาร และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ขอเชิญทอดผ้าป่าสามัคคี เพือ่ น�ำรายได้จดั หาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่ายาส�ำหรับพระภิกษุสามเณรอาพาธ และผูป้ ว่ ยทัว่ ไป โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ชัน้ G
อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ติดต่อบริจาคได้ที่
ฝ่ายพิธกี าร ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โทร. 0 2256 4382
 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมกิจกรรม
เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562
เวลา 06.00 น. ซือ้ บัตรงานเดินการกุศลเพือ่ สุขภาพ ใบละ 20 บาท
ลุน้ รางวัล รายได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 0 2263 9600 - 99 ต่อ 1850, 1853

เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งการให้โลหิต
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนเปลีย่ นรูป
Profile Facebook เนื่องในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนา
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยสุ่มรายชื่อผู้โชคดี
20 ท่าน รับเข็มกลัดทีร่ ะลึก 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชือ่
ผู้โชคดีในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 www.facebook.com/
profilepicframes
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