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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1522 ปักษ์แรก เดือนมกราคม 2562

	 เม่ือวันท่ี	28	ธันวาคม	2561 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร	ีอุปนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนิน
ไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ จ�านวน 100 รูป 
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โอกาสนี้	นายแผน วรรณเมธ	ีเลขาธิการสภากาชาดไทย	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ	 
และศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธิพงศ์ วัชรสินธุ ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทิน	ประจ�าปี	2562	
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 พระราชทานพรปีใหม	่ 
แก่บุคลากรสภากาชาดไทย	 ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีเฝ้าทูลละอองพระบาท	 รับเสด็จ	 เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี	 มีข้อความว่า
 "เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ท่ีเรียกว่าหมาไปหมูมา ในคราวนี้ก็เหมือนเดิม ขออวยพรให้ทุก ๆ ท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีอะไร อยากได้อะไร ก็ได้สมความปรารถนา 
สมกับที่ได้ช่วยงานกันมา จนเหนื่อยกันมามากตลอด ปีนี้ก็มีส่ิงที่ดีที่เพิ่มขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือของทุก ๆ ท่าน บุญทั้งหลายนี้ 
ก็น่าจะสนองตอบ ท�าให้ท่านทุกคนได้รับส่ิงที่น่าพอใจ มาปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ด้วยปีใหม่ที่สดใส แล้วก็ปลายปีก็พบกันอีก”

สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
อุปนายิกาผู ้อ� านวยการสภากาชาดไทย 

ทรงบ�า เพ็ญพระราชกุศลทรงบาตร เ น่ืองในโอกาสส ่งท ้ ายป ี เก ่ า  ต ้อนรับป ี ใหม ่  2562



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	25	ธันวาคม	2561	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	และประธานกรรมการ
อ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังตึกวชิราลงกรณ	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง	ๆ	เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนโครงการต่าง	ๆ	ของมูลนิธิฯ
	 จากน้ัน	 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระต่าง	 ๆ	 อาทิ	
โครงการแว่นตาผู้สงูวัยในสมเดจ็พระเทพรัตนฯ	การด�าเนนิงานของหมูบ้่านเดก็	มลูนธิิสงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	จังหวัดนครปฐม	การด�าเนนิงาน 

ของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดสงขลา	 ผลการด�าเนินงานให้การช่วยเหลือเด็กก�าพร้าท่ีประสบภัยจากคล่ืนสึนามิในภาคใต้ท่ีอยู่กับ
ครอบครัวอุปถัมภ์	
	 ปัจจุบันมูลนิธิฯ	มีเด็กก�าพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู	ตั้งแต่อายุแรกเกิด	ถึง	8	ขวบ	รวม	47	คน	และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัว
บุญธรรมที่เป็นชาวต่างประเทศ	และครอบครัวชาวไทย	ตั้งแต่ปี	2524	ถึงปัจจุบัน	รวม	611	คน

	 เมื่อวันที่	 27	ธันวาคม	2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	นายกสภาสถาบัน
การพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุม	ชั้น	9	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย	
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คร้ังที่ 17	 ตามระเบียบวาระ	 อาทิ	 ผลการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการทีมี่กรรมการสภาสถาบันเป็นองค์ประกอบ	ได้แก่	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องอธกิารบดเีสนอ	(ร่าง)	คูมื่อการประเมินผล
การปฏบิติัหน้าทีข่องอธกิารบดี	คณะกรรมการบริหารงานบคุคลเสนอ	(ร่าง)	ระเบยีบสถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทริา	สภากาชาดไทย	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	
วิธีการ	 และระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต่อสัญญาปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบัน	 การอนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ	(การรักษาโรคเบื้องต้น)	ประจ�าปี	2561

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 17



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร	ีอุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมใหญ่	ชั้น	12	
อาคารภูมิสิรมัิงคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ในการพระราชทานประกาศนียบัตรก�ากับเหรยีญกาชาดสรรเสรญิ	ประกาศนียบัตร
ก�ากับเหรียญกาชาดสมนาคุณ	 ช้ันที่	 1	 โอกาสนี้	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินและสิ่งของ	 โดยเสด็จ 
พระราชกุศลเพื่อสมทบกิจการต่าง	ๆ	ของสภากาชาดไทย	ด้วย	
	 จากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 นางอาภรณ	์ 
และนายทน	 กวินอนันต์	 เข้าเฝ้าฯ	 น้อมเกล้าฯ	 ถวายรถตู้	 เพ่ือใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 และพระราชทาน 

พระราชวโรกาสให้คณะบุคคล	 เข้าเฝ้าฯ	 ทูลเกล้าฯ	 ถวายเงิน	 โดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสมทบเงินฝากอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์	 150	 ปี	 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย	และพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด	กรรมการสภากาชาด	
ผู้แทนภาค	 และนายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	 เข้าเฝ้าฯ	 ถวายตัว	 พร้อมกับพระราชทานเกียรติบัตร 
การแต่งต้ังเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด	 แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด	 พระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญ 

แก่อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัด	และพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งแก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่	
	 ต่อจากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุม	ชั้น	 9	ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331	แล้วเสด็จ
พระราชด�าเนินกลับ

 เมื่อวันท่ี	 16	 ธันวาคม	 2561	พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา	 เสด็จไปยังศาลาภิรมย์ภักดี	 สวนลุมพินี	 ทรงตัดแถบแพร 
เปิดงาน	"เดนิ – ว่ิงการกศุลเทิดพระเกยีรติองค์ราชูปถมัภ์ สมาคมศษิย์เก่า
พยาบาลสภากาชาดไทย"	เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสทรงงานที่สภากาชาดไทย	ครบ	40	ปี	และ
ทรงเป็นองค์ราชปูถัมภ์ของสมาคมฯ	ตลอดจนเป็นการส่งเสรมิให้ประชาชน
ตระหนักถงึความส�าคัญของการออกก�าลังกาย	โอกาสน้ี	ทรงร่วมว่ิงระยะทาง
รวม	5	กิโลเมตร	โดยมีบุคลากรทางการแพทย์	การพยาบาล	ศิษย์ปัจจุบัน	
และศษิย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยฯ	ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 331 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่งการกุศล
เทิดพระเกียรติองค์ราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย  



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�าบัดทดแทนไต 

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานใน 

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาล 

เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�าบัดทดแทนไต (การฟอกเลอืด
ด้วยเคร่ืองไตเทยีม)	ประจ�าปี	2561	เพือ่เพิม่พนูสมรรถนะด้านการพยาบาลผู้ป่วย 
ทีไ่ด้รบัการบ�าบดัทดแทนไต	เม่ือวนัที	่19	ธนัวาคม	2561	ณ	ห้องประชมุ	1210	
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
มีผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรม	 ประกอบด้วย	 พยาบาลจากฝ่ายการพยาบาล	 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และพยาบาลจากสถาบนัภายนอก	 
รวมทั้งสิ้น	30	คน

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสนิธุ	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เป็นประธานแถลงข่าว	“ทายาทเดก็หลอดแก้ว
คนแรกของไทย”	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2561	ณ	ห้องประชุมจรัญพัฒน์	ชั้น	6	ตึกอุปการเวชชกิจ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
	 จากความส�าเร็จคร้ังแรกของประเทศไทยที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 สามารถให้ก�าเนิดทารกเพศชาย	 จากการใช้เทคโนโลยี 
ช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์	 จนท�าให้เกิดเด็กหลอดแก้วรายแรกส�าเร็จ	 เมื่อปี	 2530	 ภายใต้การดูแลของทีมคณาจารย์แพทย์	 น�าโดย	 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประมวล วีรุตมเสน	 ซึ่งได้ติดตามพัฒนาการของเด็กหลอดแก้วคนแรกมาอย่างต่อเนื่อง	 จนกระทั่งภรรยาของ	 
นายปวรวิชญ์ ศรีสหบุรี เด็กหลอดแก้วคนแรกของประเทศไทย สามารถให้ก�าเนิดทายาทด้วยวิธีธรรมชาติ	มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	เป็นการเน้นย�้า
ว่าเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์สามารถแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก	 เด็กหลอดแก้วมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และยังสามารถ 
ให้ก�าเนิดทารกที่เจริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้	
	 ปัจจุบันหน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์	 ฝ่ายสูติศาสตร์	 –	นรีเวชวิทยา	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	นอกจากจะให้การรักษาภาวะ 
มบุีตรยากแล้ว	ยังริเร่ิมพฒันาการให้บริการแช่แข็งเน้ือเย่ือรังไข่ ในผูป่้วยท่ีได้รับการวนิิจฉยัว่าเป็นมะเร็ง และต้องการมีบุตร ภายหลังการรักษามะเร็ง 
เป็นรายแรกของประเทศไทย	รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยเชิงลึกต่อยอด	น�ามาสร้างเป็นรังไข่เทียมในอนาคต	เพื่อสร้างทางเลือกและแก้ไขปัญหา
ภาวะการเจริญพันธุ์ส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและต้องการมีบุตร

ทายาทเด็กหลอดแก้วคนแรกของไทย
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เมื่อวันที่	13	ธันวาคม	2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา	ผู้อ�านวยการสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย เปิดการประชุม
วิชาการ Asian Rabies Advisory Group of Experts (ARAGE)	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	13	–	14	ธันวาคม	2561	ณ	โรงแรมตวันนา	ถนนสุรวงศ์	
กรุงเทพฯ	โดยมี	ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	กระทรวงสาธารณสุข	WHO	
THAILAND	และผูเ้ช่ียวชาญจาก	10	ประเทศในทวีปเอเชีย	ทียั่งมปัีญหาเก่ียวกับโรคพิษสนัุขบ้า	เข้าร่วมประชุมเพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์	หาแนวทาง
ความร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	และพัฒนาองค์ความรู้อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป	
	 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าประเทศอ่ืนในแถบเอเชีย	 การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของไทย	 นอกจาก 
การควบคุมสัตว์	ให้วัคซีนในสัตว์	สิ่งที่โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นคือ	ให้การดูแลรักษาอย่างถูกวิธีหลังสัมผัสโรค	

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 จัดเสวนาวิชาการ	 : ตอบโจทย์สังคมโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้า เรื่อง Disease X - ลึกลับ อ�าพราง  
โรคติดเช้ือ ร่วมกบั	ส�านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช)	เป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพ่ือเตรยีมความพร้อม 

ทางด้านวิชาการ	และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ที่มีฤทธิ์ร้ายแรง	มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย	และยังไม่มีการค้นพบยารักษา	 
เพือ่ให้ประชาชนไม่ต่ืนตระหนก	สามารถดูแลป้องกันตนเองและครอบครวั	ตลอดจนสามารถลดการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงได้	เมือ่วันที	่17	ธนัวาคม	2561	
ณ	ห้องดุสิตธานีฮอลล์	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ	
	 ส�าหรับเน้ือหาของการเสวนาคร้ังน้ี	 หัวข้อเร่ือง	 Disease	 X	 เป็นโรคที่ประกอบด้วยกลุ่มอาการ	 	 มีไข้	 เซ่ืองซึม	 และเกิดผื่น	 ซ่ึงปัจจุบัน 

อาการต่าง	 ๆ	 เหล่าน้ีพบในสภาพแวดล้อมใหม่	 และมีสาเหตุที่ท�าให้เกิดอาการของโรคเปล่ียนไปจากเดิม	 ซ่ึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจและวินิจฉัย 
เพื่อให้ทราบโรคจ�าเพาะมากขึ้น	 รวมถึงการใช้ข้อมูลข่าวกรองทางการแพทย์	 และวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เช่น	 แอพลิเคชั่นโรคไข้น�าโดยแมลง	
ในการแจ้งเตือนภัยและเฝ้าระวังโรค

 ศาสตราจารย์กิตตคิณุ นายแพทย์ศภุวัฒน์ ชุตวิงศ์ ผูช่้วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย	 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมส่ือประชาสัมพันธ์
ภูมิภาคเอเชีย	(2018	Asia	Media	Conference)	ในหัวข้อ “การน�าเสนอ

การประชุมวิชาการ ARAGE หาแนวทางความร่วมมือแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในเอเชีย

Disease X - ลึกลับ อ�าพราง โรคติดเชื้อ

ประชุมการน�าเสนอข่าวสารด้านมนุษยธรรมในยุคดิจิทัล

ข่าวสารด้านมนุษยธรรมในยุคดิจิทัล” โดยมีสื่อมวลชนจาก	19	ประเทศ
ในแถบเอเชียเข้าร่วมประชุมในครัง้นี	้จดัโดยคณะกรรมการกาชาดระหว่าง
ประเทศ	(ICRC)	ส�านกังานกรุงเทพฯ	ระหว่างวันท่ี	11	-	12	ธันวาคม	2561	 
ณ	สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ	กรุงเทพมหานคร
	 การประชุมในครัง้น้ีเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์	ความคดิเหน็	
และสะท้อนการรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ต้องค�านึงถึงความถูกต้อง 
และแข่งกับเวลา	 โดยเฉพาะความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท่ีในพื้นที่ 
ทีม่เีหตุรุนแรงเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	แต่ส่ือหลัก	เช่น	ส่ือโทรทศัน์	หนงัสือพมิพ์	
ก็ยังมีความส�าคัญต่อการเผยแพร่สถานการณ์ความขัดแย้ง	 ที่น�ามาซ่ึง 
ความช่วยเหลืออยู่นั่นเอง	 แม้สื่อดิจิทัลหรือโซเชียลมีเดียกลายเป็น 

ช่องทางใหม่ในการสื่อสารที่เป็นที่นิยมมากขึ้น
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

เที่ยวงานวันเด็กกับสภากาชาดไทย 

 วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562	เชิญชวนเด็ก 
เยาวชน	 และผู้ปกครอง	 ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับสภากาชาดไทย	 
ณ	พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ถนนองัรดีนัูงต์	ตัง้แต่เวลา	08.30	-	15.30	น. 
พบความสนกุสนาน	ความรู	้และความบนัเทงิในรปูแบบต่าง	ๆ 	รวมทัง้ 
การปลูกฝังจิตอาสา	 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการท�าประโยชน ์

เพ่ือสังคม	 โดยอาสายุวกาชาด	 และนักศึกษาพยาบาล	 จากสถาบัน 

การพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 มีกิจกรรมให้ความรู้ใน 

การช่วยชวีติเบือ้งต้น	จากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามัย	
และบริการทนัตกรรม	ด้วยรถทนัตกรรมเคลือ่นทีจ่ากส�านักงานบรรเทาทกุข์ 
และประชานามยัพทัิกษ์	นอกจากนี	้สวนง ูสถานเสาวภา	ยังเปิดให้เด็ก
และผู้ปกครองเข้าชม	ฟรี	บริการอาหารและเครื่องดื่ม	ฟรีตลอดงาน
	 และศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน	 จัดกิจกรรมแสดงดนตรี
และกิจกรรมความบันเทิงมากมาย	มีหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด	 
น�าอาวุธยุทโธปกรณ์	 ทั้งปืนใหญ่	 ปืนต่อสู้	 รถถัง	 เรือรบ	 การแสดง
กระโดดร่ม	 มาให้เด็ก	 ๆ	 ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด	 มีบริการอาหาร	 
เครื่องดื่ม	ขนม	และของรางวัลส�าหรับเด็ก	ๆ	ภายในงานด้วย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอนาทวี	ออกหน่วย 

รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม	 มีผู้บริจาคโลหิต	 120	 ราย	 
ได้รับปริมาณโลหิต	39,600	ซีซี.
 

ลพบุรี คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอโคกเจริญ	 
เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส พร้อมมอบถุงยังชีพเพ่ือเป็นขวัญและก�าลังใจแก่  
นางสุภาภร แจ่มหะทัย ณ	บ้านเลขที่	10	หมู่ที่	1	ต�าบลโคกเจริญ	อ�าเภอ
โคกเจริญ	

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ชัยภูมิ นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมให้ก�าลังใจ พร้อม
มอบเงินและสิ่งของแก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสประสบความเดือดร้อน 
และสตรีหลังคลอดบุตรในโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต 
ในเขตพื้นที่อ�าเภอซับใหญ่

ปทุมธานี นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี	
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	เยี่ยมและให้ก�าลังใจ 
ผู้พิการบนใบหน้า ใบหน้าเบ้ียวผิดรูป และเน้ืองอกในดวงตาข้างซ้าย  
ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ  
จ�านวน 3,000 บาท ณ	บ้านเลขที่	161/355	หมู่ที่	1	ต�าบลล�าผักกูด	อ�าเภอ
ธัญบุรี	

นครศรีธรรมราช คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครศรีธรรมราช น�าเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้แก่ นายบุญน�า จันดี 
ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมเงินช่วยเหลือ จ�านวน 5,000 บาท	ณ	บ้านเลขที่	
31	หมู่ที่	3	ต�าบลทุ่งใหญ่	อ�าเภอทุ่งใหญ่		

บุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	
พร้อมคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดั	ออกหน่วยรับบริจาค
โลหติ ดวงตา และอวยัวะ ณ	หอประชุมอ�าเภอหนองหงส์	มผู้ีบรจิาคโลหิต	 
214	ราย	ได้รับปริมาณโลหิต	84,600	ซีซี.



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

ปกิณกะ
 

 

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

	 เม่ือวันท่ี	 18	 ธันวาคม	 2561	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ	์
สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 ภาคีเครือข่าย	 จัดกิจกรรม “หนาวน้ีท�าดีเพ่ือพ่อ 2562”  
ณ	 จังหวัดล�าพูน	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	 โดยมอบเคร่ืองกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว 
1,500	ชุด	มอบชุดกันหนาวเดก็	950	ชุด	มอบอปุกรณ์กีฬา	เครือ่งท�าน�า้เย็น	ตูย้า	พร้อมยา	
เวชภัณฑ์ส�าหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท	 และให้บริการตรวจรักษาโรคท่ัวไป	 
โรคทางทันตกรรม	พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า	นอกจากนี้	เยี่ยมบ้าน 

ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พกิาร	เพือ่มอบเคร่ืองกนัหนาว	และตรวจสขุภาพแก่ผู้สงูอายแุละผู้พกิารด้วย

	 องค์กรกาชาดหลาย	ๆ 	ประเทศ	รวมท้ังหน่วยงานการกุศลและสาธารณประโยชน์
ทั่วโลก	 ได้หันมารับบริจาคบิทคอยน์กันมากขึ้น	 และใช้บล็อกเชนในการจัดการและ
ติดตามการใช้เงินบริจาค	ไม่ว่าจะเป็นกับวสัดุ	สิง่ของ	แรงงาน	เงินสด	หรือเงินบิทคอยน์	 
ไปจนถึงการระบุตัวตนของผูป้ระสบภยั	ผูล้ี้ภยั	และปัจจบัุนยังมีการใช้	เงนิบิทคอยน์ในการ
ช่วยเหลือระยะสั้นประเภทต่าง	ๆ 	ในค่ายผู้อพยพ สภากาชาดไทยจึงได้จัดการบรรยาย 
เรื่อง บล็อกเชนและบิทคอยน์ กับงานของสภากาชาดไทย	เพื่อให้ความรู้	รวมทั้งเป็น 

การรองรับและเตรียมความพร้อมให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาดไทยด้วย	
โดยมี	ดร.รอม หิรญัพฤษ์ ประธานอนกุรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์	คณะกรรมการ
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	ให้เกียรติบรรยาย
 บิทคอยน์ (Bitcoin) คือ	หน่วยเงินดิจิทัล บล็อกเชน (Blockchain) เปรียบได้
กับการท�าสมุดบัญชี	แต่ข้อมูลจะไม่มีการลบ	ปลอดภัย	ไม่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล	
ข้อมูลจะถูกกระจายในเนต็เวร์ิค	มีข้อดคีอืไม่เสยีค่าธรรมเนียม	เหมาะส�าหรับการส่งเงนิ
ข้ามประเทศ	และทุกคนสามารถตรวจสอบได้อีกด้วย

	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ประจ�าปี 2562	 โดยขอให้หน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ของสภากาชาดไทย	ด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกบคุลากรในสังกัดทีม่ผีลงานการปฏิบติั
งาน	และประพฤติตนดีเด่น	ทั้งในด้านการครองตน	การครองคน	และการครองงาน 

เพือ่เข้ารับการพจิารณาเป็นบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น	ส่งผลงานไปยงัฝ่ายสวัสดิการ
และสิทธปิระโยชน์	ส�านักงานบรหิารทรพัยากรบุคคล	ภายในวันท่ี	28	กุมภาพันธ์	2562	

หนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ จังหวัดล�าพูน

บล็อกเชนและบิทคอยน์ กับงานของสภากาชาดไทย

การสรรหาบุคลากรสภากาชาดไทยดีเด่น ปี 2562

 � โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เปิดให้บริการ
ศูนย์อาหารสวัสดกิาร	บริการอาหารจานด่วนกบัหลากหลายเมนู	
พร้อมบริการจดัส่งอาหารภายใน	30	นาที	เพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้แก่แพทย์	 พยาบาล	 บคุลากร	 นสิิตแพทย์	 รวมถึงประชาชน
ทัว่ไปทีม่าใช้บรกิาร	ณ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ	์และ
อาหารมังสวิรตัเิพือ่สขุภาพ	ร้านต้นกล้า ฟ้าใส เปิดบรกิารทกุวัน	
เวลา	06.30	–	20.00	น.	ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น 
และมส่ีวนลด	10%	ส�าหรบับุคลากร	คณาจารย์	และนิสิตแพทย์

 � สภากาชาดไทยให้บริการตรวจสุขภาพเบือ้งต้น	ณ “สขุศาลา
สภากาชาดไทย” ในงานอุน่ไอรัก	คลายความหนาว	สายน�า้แห่ง
รตันโกสนิทร์	โดยมเีจ้าหน้าท่ีของสภากาชาดไทยถ่ายทอดเรือ่งราว 
ให้กับทุกท่านท่ีมาเท่ียวชมงาน	ต้ังแต่วนันีถึ้ง	19	มกราคม	2562	
ณ	พระลานพระราชวงัดุสิต	และสนามเสือป่า

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรินทริา	สภากาชาดไทย	ประกาศ
ผู้ชนะการเสนอราคา	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง	ซือ้ต่ออายสุมาชิกฐาน
ข้อมลูออนไลน์ทางการพยาบาล CINAHL Complete	จ�านวน	
1	ปี	ได้แก่	บริษัท	โนว์เลดจ์เบส	จ�ากัด	(ให้บริการ)	เป็นเงินท้ังส้ิน	
350,000	บาท	ซื้อต่ออายุฐานข้อมูลบริการศึกษาค้นคว้าและ
วิจัย	จ�านวน	1	ปี	ได้แก่	บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น 
จ�ากัด เป็นเงนิท้ังส้ิน	756,780	บาท	จ้างพิมพ์หนังสือรายงาน
ประจ�าปี 2561 จ�านวน	350	เล่ม	ได้แก่	บริษัท โอ.เอส.พริ้น
ติ้งเฮ้าส์ จ�ากัด เป็นเงนิท้ังส้ิน	179,760	บาท	และต่อสัญญาเช่า
ห้องพักส�าหรับนักศึกษาพยาบาล	ช้ันปีท่ี	1	จ�านวน	6	เดือน	ได้แก่	
บริษัทบางนาการเคหะ จ�ากัด	เป็นเงินท้ังส้ิน	2,544,000	บาท

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา	สภากาชาดไทย	ประกวด
ราคาจ้างระบบภาพและเสียงดิจิตอล	 ด้วยวธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส์	 (e	 -	 bidding)	 ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครัง้น้ี	เป็นเงินทัง้ส้ิน	11,387,000	บาท	ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั 
ด้วยอเิล็กทรอนิกส์	ในวนัที	่9	มกราคม	2562	เวลา	08.30	–	16.30	น. 
และประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์	(e	-	bidding)	ราคากลาง 
ของงานจ้างในการประกวดราคาคร้ังน้ี	เป็นเงินทัง้ส้ิน	13,857,300	บาท	
ดูรายละเอียดได้ท่ี	www.stin.ac.th	
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