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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1524 ปักษ์แรก เดือนกุมภาพันธ์ 2562

	 เมื่อวันที่	27	มกราคม	2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสนามศุภชลาศัย	กรีฑาสถาน
แห่งชาติ	ทรงเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจ�าปี 2562	โอกาสนี้	ประทาน 

โล่พระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ยวุกาชาดดเีด่น ประจ�าปี 2561 และอาสายวุกาชาดดเีด่น ประจ�าปี 2562 
	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ร่วมกับ	 สภากาชาดไทย	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยเป็นประจ�า
ทุกปี	 เพ่ือระลึกถึงบุคคลส�าคัญท่ีก่อตั้งกิจการยุวกาชาด	 และเพ่ือให้สมาชิกยุวกาชาดมีความรู้	 ความเข้าใจ	 ตระหนักในคุณค่าและ 
ความส�าคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด	 โดยมีสมาชิกยุวกาชาดจากทุกสังกัดทั่วประเทศทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมงาน



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธาน 

ในพิธีมอบเข็มประสิทธิภาพ 1 – 4 ดาว แก่อาสากาชาดที่ปฏิบัติงาน
ให้กับสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2561	 เม่ือวันท่ี	 22	 มกราคม	 2562	 
ณ	 อาคารแพทยพัฒน์	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 
สภากาชาดไทย	 เพื่อเชิดชูเกียรติอาสากาชาดที่สละเวลา	 แรงกาย	 และ
ปัจจยัอืน่	ๆ 	เพือ่บ�าเพญ็ประโยชน์และท�าคณุความดใีห้กับสงัคม	อกีท้ังเป็น 

ขวัญและก�าลังใจให้แก่อาสากาชาดทุกคน
	 อาสากาชาดที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	2	ปี	และมีชั่วโมงการปฏิบัติ
งานไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง	รับเข็มประสิทธิภาพชั้นจัตวา	ชั้นตรี	ชั้นโท	 
ชั้นเอก	จ�านวน	200	 ราย	นอกจากนี้	 มีอาสากาชาดที่ได้รับคัดเลือกเป็น	 
คนดี ศรีอาสา	จ�านวน	3	ราย	รับมอบโล่เชดิชเูกยีรติในฐานะอาสากาชาดปฏบิตังิาน 

ต่อเน่ืองและมนุษยสัมพันธ์ดี และมอบโล่ให้แก่ผู ้ให้การสนับสนุน  
โครงการเดนิวิง่กระตกุหวัใจ เพือ่คนไทยทกุคน จ�านวน	22	หน่วยงานด้วย

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอ�าเภอ 

ที่จัดตั้งใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่	16	มกราคม	2562	ณ	ห้องราชมณเฑียร	โรงแรมมณเฑียร	สุรวงศ์	กรุงเทพฯ
	 โครงการน้ีได้จัดข้ึนต่อเน่ืองเพื่อเตรียมความพร้อม	 และส่งเสริมคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกิ่งกาชาดอ�าเภอที่จัดตั้งใหม่	 ให้สามารถ 
ด�าเนินงานได้ตามข้อบังคับ	 ระเบียบสภากาชาดไทย	 และคู่มือปฏิบัติงานด้านงบประมาณ	 การเงิน	 การบัญชี	 และการพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด 
อย่างถูกต้อง	อีกทั้งได้รับทราบนโยบายสภากาชาดไทยเพื่อด�าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน	ปัจจุบันมีกิ่งกาชาดอ�าเภอ 279 แห่งทั่วประเทศ

อาสากาชาดรับมอบเข็มประสิทธิภาพและโล่เชิดชูเกียรติ

ปฐมนิเทศคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานกิ่งกาชาดอ�าเภอจัดตั้งใหม่ รุ่นที่ 4



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รุง่โรจน์ พิทยศิริ	ผูอ้�านวยการศนูย์ความเป็นเลิศ
ทางการแพทย์	ด้านโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคล่ือนไหวผิดปกต	ิโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 กล่าวน�าเสนอผลงานวิจัยและการจ�าหน่าย 
เชงิพาณชิย์	รวมทัง้สาธติการใช้ไม้เท้าเลเซอร์รุ่นใหม่	ส�าหรับผูสู้งอายุทีม่อีาการ
เดินติดขัด	ณ	ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์	ด้านโรคพาร์กินสันฯ	เมื่อวันที่	 
23	มกราคม	2562	ณ	ตึก	สธ.	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย
		 ส�าหรับไม้เท้าเลเซอร์รุ่นใหม่	 มีแสงที่เข้มและชัดเจนมากข้ึน	 เพื่อช่วย 
ผู้ป่วยกะระยะในการเดินได้แม่นย�ามากขึ้น	แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้น	ลักษณะ
ของไม้เท้าโค้งรบักับลักษณะการเดิน	เพ่ิมยางกนัล่ืนทัง้ส่วนด้ามจบัและส่วนปลาย	 
ซึ่งสามารถใช้ได้กับผู้สูงอายุที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ	 ไม่เฉพาะผู้ป่วย 
โรคพาร์กินสัน	 เนื่องจากผู้สูงอายุหากสะดุดล้มอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ
ร่างกายและสมอง
	 ส่วนของรถยนต์พาร์กินสัน	 ซ่ึงขณะน้ียังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและ
พัฒนาระบบให้ได้มาตรฐานมากข้ึน	 จะเป็นรถส�าหรับทดสอบความสามารถ 
ในการขบัขีร่ถยนต์ของผูป่้วยโรคพาร์กนิสนั	เนือ่งจากผูท้ีม่ใีบขบัขีต่ลอดชพียงัคง
ขบัรถได้ตามปกติ	แม้จะป่วยเป็นโรคความเคล่ือนไหวผดิปกติกต็าม	เป็นสาเหตุของ
อุบัติเหตุบนท้องถนน	ซึ่งรถยนต์พาร์กินสันจะช่วยคัดกรองผู้ที่ไม่มีความสามารถ
ในการขับขี่รถยนต์	โดยติดตั้งกล้อง	ระบบ	GPS	รวมทั้งระบบเซ็นเซอร์บริเวณ
โดยรอบของตัวรถ	 พวงมาลัย	 เบรคและคันเร่ง	 อุปกรณ์จะท�าการบันทึกและ
ค�านวณการขับข่ีผ่านโปรแกรม	 และแสดงผลทดสอบการขับข่ี	 จากการทดลอง
ระหว่างผู้สูงอายุปกติและผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน	 รถยนต์ดังกล่าวสามารถแยกผล
การขับขี่ที่ปลอดภัยได้

 อาจารย์แพทย์หญงิโสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์	หนึง่ในทมีผูคิ้ดค้นเกมคล่ืนสมองพิชติอัลไซเมอร์ ทีช่่วยชะลอภาวะสมองเสือ่มของผูป่้วยอลัไซเมอร์	 
ผ่านการเล่นเกม	ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ สุขหยุดโรค	ทางสถานีโทรทัศน์	true4u	ช่อง	24	เกี่ยวกับเรื่องเกมคลื่นสมอง	เมื่อวันที่	21	มกราคม	2562
 ภาวะสมองเสือ่ม คอื	การท�างานของสมองทีล่ดลงในทกุ	ๆ 	ด้าน	จนไม่สามารถใช้ชวิีตประจ�าวันได้	เกมคลืน่สมอง	เป็นการออกก�าลงัสมอง	อาจไม่ได้ช่วยท�าให้อาการ 
อลัไซเมอร์หายไป	แต่ช่วยชะลอให้ภาวะสมองเส่ือมช้าลง	โดยการฝึกฝนการใช้คลืน่สมองเพ่ือให้ควบคุมเกมได้	หลงัจากผู้ป่วยได้ฝึกฝนเกมคลืน่สมองแล้วมีการพัฒนา 
ไปในทางที่ดีขึ้น	ซึ่งความส�าเร็จของการคิดค้นเกมคลื่นสมองนี้	ท�าให้ทีมงานได้รับรางวัลจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์	ประเทศเกาหลี	และล่าสุดได้รับ
รางวัลจากประเทศเยอรมนีอีกด้วย

พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์รุ่นใหม่ เพื่อผู้สูงอายุที่มีความเคลื่อนไหวผิดปกติ

เกมคลื่นสมอง พิชิตอัลไซเมอร์



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล 

 นางลดาวลัย์ รวมเมฆ	นายกสมาคมศษิย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย	
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 
เป็นประธานเปิดโครงการประชมุวิชาการ เรือ่ง 2P Safety : พัฒนาคณุภาพ
การบริการพยาบาล	 เมื่อวันท่ี	 17	 มกราคม	 2562	ณ	 ห้องประชุมช้ัน	 12	 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 
เพือ่ประมวลความรู้ทางด้านความปลอดภัยในการปฏิบัตงิาน	วิธีป้องกนัตนเอง
ในความไม่ปลอดภัยในงาน	 ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม 
ในสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการดูแลผู้รับบริการ	 ส�าหรับพยาบาล 
ท่ีปฏบิติังานในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของภาครฐัและภาคเอกชน	และได้แลกเปลีย่น
ความรู้ในการแก้ไขปัญหาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน	
	 การประชุมวิชาการในคร้ังนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่	 17	 -	 18	 มกราคม	
2562	มีพยาบาลวิชาชีพจากทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม	จ�านวน	300	คน	

 นายสวนิต คงสิริ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง	 ความท้าทายที่มีต่อการให้ความ 

ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมในบริบทของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค	 จัดโดยสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	
(IFRC)	 เมื่อวันที่	 24	 มกราคม	 2562	ณ	 ห้องบอลรูม	 บี	 ชั้น	 7	 โรงแรมเดอะเวสทิน	 แกรนด์	 สุขุมวิท	 กรุงเทพฯ	 โดยทางสหพันธ์สภากาชาดและ 
สภาเสี้ยววงเดือนแดงฯ	ได้น�าข้อมูลจากรายงาน	World	Disaster	Report	2018	ซึ่งถูกตีพิมพ์เมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพื่อมาน�าเสนอ	และกล่าวถึงปัจจัย
ส�าคัญที่ท�าให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมไม่สามารถเข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่	

	 เน่ืองในโอกาสท่ีสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (International	 Federation	 of	 Red	 Cross	 and	 Red	
Crescent	 Societies)	 หรือ IFRC ครบรอบ 100 ปี ขอเชิญร่วมโครงการ 100 years of Humanitarian action โดยส่งเรื่องราวในรูปแบบ 

คลิปวิดีโอสั้น ๆ ท่ีแสดงถึงความรักที่มีต่อ	 Red	 Cross	 and	 Red	 Crescent	 Movement	 ในรูปแบบต่าง	 ๆ	 หรือแชร์เร่ืองราวเก่ียวกับความรัก 

ที่เกิดขึ้นจากการร่วมเป็นอาสาสมัคร	ได้ทาง	e-mail	:	anutta.c@redcross.or.th	หมดเขตรับเรื่องราวเดือนเมษายน	2562

การบรรยายเรื่อง ความท้าทายที่มีต่อการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม

100 years 
of Humanitarian action
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

มอบชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน และชุดท�าความสะอาด ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก จังหวัดพัทลุง

มอบชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอน และชุดท�าความสะอาด ให้แก่ผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก 
ในพื้นที่ต�าบลแหลมตะลุมพุก อ�าเภอปากพนัง และต�าบลควนพัง อ�าเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นางสาวสุกัญญา ทรัพย์อุดมมั่งมี	 รักษาการหัวหน้าฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	
สภากาชาดไทย	พร้อมคณะ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ส�ารวจพื้นที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก  
โดยเบื้องต้นได้มอบชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย	จ�านวน	5	ชุด	เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ	ผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาส	และปฐมพยาบาลผู้ป่วยแผลติดเชื้อ 
ทีไ่ม่สามารถไปโรงพยาบาลได้	และได้ประสานงานกบัสถานีกาชาดสรินิธร	(สถานีกาชาดที	่12	ทุง่สง)	จงัหวดันครศรธีรรมราช	เพือ่ให้ความช่วยเหลือ
เพิม่เติมในส่วนท่ีความช่วยเหลอืยังเข้าไม่ถึง	เนือ่งจากบ้านอยู่ลกึและถูกน�า้ท่วมขัง	ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี	5	และ	หมู่ท่ี	13	ต�าบลทุ่งหลวง	อ�าเภอเวยีงสระ	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2562
	 นอกจากนี้	 ได้เข้าส�ารวจพ้ืนท่ีที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก	 ในด้านความเสียหาย	 ความต้องการเครื่องอุปโภค	 -	 บริโภค	 
สุขภาพอนามัย	และการเตรียมชุมชนพร้อมรับภัยพิบัติ	ในพื้นที่บ้านเกาะแรต	ต�าบลดอนสัก	อ�าเภอดอนสัก	จังหวัดสุราษฎร์ธานี					

ฟื้นฟูผู้ประสบภัยพายุปาบึก



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

มหกรรมสินค้านานาชาติ งานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52

	 พบกับสินค้านานาชาติ	 ของดีที่ขึ้นช่ือของแต่ละประเทศกว่า	 50	 ประเทศ	 จ�านวนกว่า	 170	 บูธ	 และการจ�าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ 
จากร้านในโครงการส่วนพระองค์	และพิเศษกับโซนใหม่ พื้นที่ส�าหรับสินค้า Gen Y ในงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52 ภายใต้แนวคิด	
“Giving Colors Our Lives” แต่งแต้มสีสันของชีวิตด้วยการให้	 พร้อมกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย	 อาทิ	 National	 Dress	 Photo	 Booth	 
สวมชุดประจ�าชาติถ่ายภาพ	 ฟรี	 โซนจัดแสดงอาหารนานาชาติ	 ชุดการแสดงประจ�าชาติจากนานาประเทศ	 และการแสดงสุดพิเศษ	 
ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา นางอัมพา สบานแย้ม นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอนาทวี	พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ	 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 และ 
นักปั่นจักรยาน	 เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยใน 

พระบรมราชานุเคราะห์ ผูสู้งวยั และผูด้้อยโอกาส ในโครงการ "คนนาทวี
ไม่ทอดทิ้งกัน "	ในพื้นที่ต�าบลปลักหนู	และต�าบลท่าประดู่

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

สุพรรณบุร ี นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สพุรรณบรุ	ีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวดั	เยีย่ม
ให้ก�าลังใจผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญ
และก�าลังใจ	ในเขตพื้นที่ต�าบลบางตาเถร	อ�าเภอสองพี่น้อง	

แพร ่นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่	พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	จดัโครงการ “ส่งเสรมิอาชีพ
กลุ่มแม่บ้านเพือ่บรรเทาภัยหนาว”	โดยมอบเส้ือกนัหนาวในเขตพ้ืนท่ีอ�าเภอ
เมืองแพร่	อ�าเภอหนองม่วงไข่	และอ�าเภอสอง	

นครศรีธรรมราช คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครศรีธรรมราช	 ร่วมกับสถานีกาชาดสิรินธร	 ออกหน่วยบรรเทาทุกข์ 
ผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก	โดยมอบชุดธารน�้าใจ	น�้าดื่ม	และขนมปัง	
จ�านวน	45	ชุด	ให้แก่ผู้ประสบภัย	ณ	บ้านควนพัง	หมู่ที่	5	ต�าบลควนพัง	
อ�าเภอร่อนพิบูลย์			

ขอนแก่น นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอบ้านไผ่	พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ	เยีย่มและมอบผ้าห่มกนัหนาว
ให้แก่ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไป	ในพื้นที่ต�าบลหนองน�้าใส	ต�าบลในเมือง	และ
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่	รวม	45	คน	

สตูล นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล	 พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 เย่ียมให้ก�าลังใจ  
นายวีรชาติ ขุนกาญ ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 

ในพื้นที่หมู่ที่	3	ต�าบลควนกาหลง	อ�าเภอควนกาหลง	



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

	 ข้ันตอนการเป็นฮีโร่นักวิ่งสมัครง่าย	 ๆ	 เพียง	Add Line : @RunforAED  
กรอกรายละเอียดตามข้ันตอน	 และเร่ิมว่ิงไปด้วยกัน	 ต้ังแต่วันที่	 29	 มกราคม	 -	 
17	มนีาคม	2562	เป็นต้นไป	ทกุ	ๆ 	1 กโิลเมตร จะเปลีย่นเป็นเงินบริจาค 25 บาท ส�าหรับ
เสื้อและเหรียญของโครงการกระตุกหัวใจ	Virtual	Run	นักวิ่งและผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ 
ได้โดยไม่ต้องสะสมระยะวิ่ง	ที่ช่องทาง	www.กระตุกหัวใจ.com

	 เชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทย	สมคัรสมาชกิสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการสงเคราะห ์
ซ่ึงกันและกันในการจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชกิ
ผู้ที่เสียชีวิต	ลดภาระค่าใช้จ่าย	เป็นการเตรียมพร้อมเพื่อความ
ไม่ประมาทในชีวิต	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ 
โทร. 0 2256 4057
	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 แจ้งการ
จ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิต	ประจ�าเดือนธันวาคม	2561	จ�านวน	
12	 ราย	 เป็นเงิน	 2,073,360	 บาท	 รวมยอดเงินที่สมาคมฯ	 
ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น	145,393,584	บาท

ฮีโร่นักวิ่งต่อชีวิต
กับโครงการกระตุกหัวใจ Virtual Run

 � 31	ม.ค.	–	4	ก.พ.	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	และสถานี
วิทยโุทรทัศน์ไทยทีวีส	ี ช่อง	 3	ชวนคนสุขภาพดีบริจาคโลหิต 
พร้อมรบัปฏทินิครอบครวัข่าว 3 ปี 2562 ชดุ “ปฏิทนิกฎหมาย
สามัญประจ�าบ้าน” เพือ่เสริมสร้างความรู้กฎหมายแก่ประชาชน	
เป็นท่ีระลกึ	ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	

 � 5	 และ	 14	 ก.พ.	 เวลา	 07.30	 –	 19.30	 น. ขอเชิญ 
ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ตรุษจีนมอบโลหิต เป็นมงคล
ชีวิต” และ “เติมใจให้กัน ยิ่งให้ยิ่งได้ใจ”	ณ	ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ

 � คณะภริยาทตูได้จัดท�าสลากภริยาทูต จ�าหน่ายราคา
ฉบับละ 50 บาท เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ  ของ
สภากาชาดไทย	 และร่วมลุน้รางวลัใหญ่มากมาย	 ออกสลาก 
ในวันท่ี	 21	 มนีาคม	 2562	 เวลา	 10.00	 น.	ณ	 ห้องประชมุ 
อ�านวยนรธรรม	ชัน้	4	ตึกอ�านวยนรธรรม	ส�านกังานจดัหารายได้	

 � ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบคุคล จัดโครงการพฒันา
ศักยภาพผู้น�าของสภากาชาดไทย (LDP) เพือ่ประเมนิสมรรถนะ
ผู้น�า	 และน�าไปสู่การจดัท�าแผนพัฒนาผู้น�ารายบุคคล	 รวมถงึ 
จัดท�าระบบการวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 ให้เป็นมาตรฐาน 
เดยีวกัน	 จ�านวน	 22	 หน่วยงาน	 โดยจะจัดการประชุมชี้แจง  
เรื่อง การประเมินเพื่อคัดเลือกผู ้น�าที่มีศักยภาพของ 
สภากาชาดไทยให้แก่ผูบ้ริหารทีเ่กีย่วข้อง วนัที ่15 กมุภาพนัธ์ 
2562 เวลา 09.15 – 16.00 น. 

 � โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บรกิาร
รับรถไปจอด	 (Valet	 Parking) ณ บริเวณหน้าอาคาร ภปร  
เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ผูม้าใช้บริการของโรงพยาบาล	โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย	ช�าระเฉพาะค่าบรกิารจอดรถตามจรงิ	วนัจนัทร์	–	ศุกร์	
เวลา	07.00	–	16.00	น.	สอบถามโทร.	0	2256	5000

 � คลนิีคนรินาม เปิดบรกิารลงทะเบยีนออนไลน์ สามารถ 
ลงทะเบียนมาก่อนโดยไม่ต้องเสียเวลารอคิวลงทะเบียน	 
ที	่Application	Line	กดล้ิง	http://screenhiv.trcarc.org/Screen-
HIVClient	หลงัจากลงทะเบยีนแล้วจะใช้โค้ดได้ภายใน	3	วนั

 � ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการ 
ปลูกถ่ายกระจกตาฯ ขอเชิญนสิติ นกัศึกษา เยาวชนคนรุน่ใหม่
และบุคคลทั่วไป ร่วมออกแบบประกวด "LOGO DESIGN 
CONTEST"	ชงิรางวลัเงนิสดรวมกว่า	10,000	บาท	ส่งผลงาน 
ได้ถงึวันที	่28	กมุภาพันธ์	2562	ประกาศผล	วันที	่15	มนีาคม	2562	
สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ	www.chulaophthalmology.org/ 
17062245/logo-design-contest

สารพันข่าว

เชิญชวนสมัคร
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ


