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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1526 ปักษ์แรก เดือนมีนาคม 2562

	 เมือ่วนัที	่23	กุมภาพนัธ์	2562 สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี อุปนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	และนายกสภาสถาบนั 
การพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 สภากาชาดไทย	 
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบคุคล	เฝ้าทลูละอองพระบาท	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงนิสมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรยีนรวมและหอพกั	 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย
	 จากนั้น	 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 18	 มีวาระการประชุม	 อาทิ	 
ผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี	 ผู้อ�านวยการศูนย์	 และผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน	 
น�าเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	 และคณะกรรมการการเงิน	 การอนุมัติประกาศนียบัตร 
แก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	สาขาการพยาบาลผูส้งูอาย	ุประจ�าปี	2561	รายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคาร

สิรินธรานุสรณ์	60	พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ครัง้ท่ี 18



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ครั้งแรกของสภากาชาดไทย กับภาพยนตร์สั้นระทึกขวัญแฝงข้อคิดการให้

วันการได้ยินโลก ปี 2562 ... “Check your hearing”

เช็คการได้ยินผ่านแอปพลิเคชัน  “hearWHO” 

	 ศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย	และศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	ร่วมกับ	เครือเจริญโภคภัณฑ์	และ	ทรู	คอร์ปอเรชั่น	สานต่อโครงการ	
Let	 Them	 See	 Love	 2019	 ต่อเนื่องปีที่	 13	 โดยเปิดตัวภาพยนตร์สั้นแนวระทึกขวัญที่แฝงข้อคิดการให้	 “6 บทสนทนาสัพเพเหระต่อหน้าศพ”  
ภายใต้แนวคดิ	“#คนตายไม่น่ากลวั” สร้างสรรค์โดยผูก้�ากบัชือ่ดงั	(โต้ง)	บรรจง	ปิสญัธนะกูล	โดยมุ่งสร้างความตระหนกัถงึการให้ทีย่ัง่ยนืด้วยการบรจิาค
ดวงตาและอวยัวะ	ดรูายละเอยีดโครงการได้ท่ี	www.letthemseelove.com	และ	Facebook	Fanpage	:	www.facebook.com/CPGroupSustainability

 ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตา
	 	 -	 บริจาคผ่าน	 SMS	 ระบบทรูมูฟ	 เอช	 โดยพิมพ์	 10	 เพื่อบริจาค	 10	 บาท	 หรือ	 พิมพ์	 100	 เพื่อบริจาค	 100	 บาท	 
	 	 		แล้วส่งไปที่หมายเลข	91255	หรือบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน	ทรูยู	โดยลูกค้าทรูสามารถใช้	100	ทรูพอยท์	แลกแทนเงินบริจาค	10	บาท	 
	 	 		และบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน	ทรูมันนี่	วอลเล็ท
	 	 -	บัญชีออมทรัพย์	ชื่อบัญชี	“สภากาชาดไทย	เพื่อศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย”	เลขที่บัญชี	045-2-88000-6	ธนาคารไทยพาณิชย์		
	 	 		สาขาสภากาชาดไทย
	 	 -	บัญชีออมทรัพย์	ชื่อบัญชี	“ศูนย์ดวงตา	สภากาชาดไทย”	เลขที่บัญชี	045-231390-2	ธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาสภากาชาดไทย

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 คณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ร่วมกบัภาคเีครอืข่าย	แถลงข่าว	“วนัการได้ยนิโลก 
2562”	(World	Hearing	Day	Thailand	2019)	และจัดเสวนาให้ความรู้	
เรื่อง	สถานการณ์ปัญหาโรคหูในประเทศไทยและการได้ยินในเยาวชนไทย	
เมือ่วันที	่18	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	ระเบยีงรมณย์ี	อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	
ชั้น	14	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 องค์การอนามัยโลก	ก�าหนดให้วันท่ี 3 มีนาคม เป็นวนัการได้ยนิโลก 
โดยมุ่งเน้นเรื่องการตรวจพบปัญหาการได้ยินและฟื้นฟูการได้ยินตั้งแต่
ระยะแรก	 ส�าหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Check your hearing”  
เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจประเมินการได้ยินเป็นระยะ	 ๆ	 โดยเฉพาะผู้ที่มี
ความเสี่ยงสูงต่อการสูญเสียการได้ยิน	เช่น	ผู้ที่มีอายุมากกว่า	50	ปีขึ้นไป	 
และผู้ที่ท�างานในที่เสียงดัง	 ซึ่งการจัดงานได้เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี	 2007	
เป็นต้นมา	ในส่วนของประเทศไทย จะจัดงานวันการได้ยินโลก 2562 ขึ้น  
ในวันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 – 13.00 น. ณ สวนลุมพิน ี 
โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก	10	สถาบัน	มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสีย 
การได้ยิน	 การตรวจประเมินการได้ยิน	 การป้องกันอันตรายจากเสียง	 
และการคัดกรองการได้ยินในเด็ก	 รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนตระหนัก
ถึงการดูแลตนเอง	 หลีกเล่ียงปัจจัยต่าง	 ๆ	 ท่ีท�าให้เกิดปัญหาการได้ยิน	 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

	 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “hearWHO”	ส�าหรับทดสอบการได้ยิน	ได้ที่	Appstore	
และ	 Playstore	 พร้อมศึกษาข้อมูลเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของการได้ยิน	 
ได้ที่	 www.who.int/deafneff/world-hearing-day/2019/en	 หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
ช�านาญการสาธารณสุขที่อีเมล	tangthanaseth@who.int



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ท่านผูห้ญงิววิรรณ วรวรรณ พร้อมคณะ	มอบเงินจ�ำนวน 1,000,000 บำท 

(หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เพื่อเป็นทุนในการบ�ารุงรักษาเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือด	 

ฝ่ายรงัสวีทิยา	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยม	ีนายแผน วรรณเมธี 

เลขาธิการสภากาชาดไทย	รับมอบ	ณ	อาคารเทิดพระเกยีรติสมเด็จพระญาณสงัวรฯ	

สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2562	

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	 เหรัญญิกสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีลงนามในสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของสภากาชาดไทย  

ระหว่างสภากาชาดไทย และบริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จ�ากัด เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	4	ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน	

สภากาชาดไทย	ตึกอ�านวยนรธรรม

	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 จัดประชุมชี้แจง	 เรื่อง “การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้น�าที่มีศักยภาพของสภากาชาดไทย”  
(Leadership	 Development	 Program	 :	 LDP)	 ให้แก่ผู้อ�านวยการ	 รองผู้อ�านวยการ	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 และหัวหน้าฝ่ายหน่วยงานต่าง	 ๆ	 
ของสภากาชาดไทย	จ�านวน	22	หน่วยงาน	เม่ือวันที	่15	กมุภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	2	–	3	และห้องประชุมศริ	ิสริโิยธนิ	อาคารเฉลมิ	บรูณะนนท์	สภากาชาดไทย	
	 การจัดประชุมชี้แจงในคร้ังนี้	 เป็นหนึ่งในการให้ค�าปรึกษาและรายละเอียดในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าของสภากาชาดไทย	 เพื่อเป็นการ
สื่อสารระบบการพัฒนาผู้น�า	ให้ได้ทราบถึงแนวทาง	วิธีการ	และการประเมินเพื่อคัดเลือกผู้น�าที่มีศักยภาพของสภากาชาดไทย	โดยเน้นการวางแนวทาง 
ในการพัฒนาผู้น�าสภากาชาดไทยรุ่นใหม่	จัดท�าระบบการวางแผนสืบทอดต�าแหน่งที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร	

มอบทุนบ�ารุงรักษาเครื่อง X - Ray

พิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินและอาคารของสภากาชาดไทย

จัดประชุมชี้แจง การประเมินเพื่อคัดเลือกผู้น�าที่มีศักยภาพของสภากาชาดไทย
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 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมตัว 
เขา้สู่สงัคมผู้สูงอาย”ุ ในโครงการอบรมวทิยากรยุวกาชาด เรือ่งการดแูลผูสู้งอายุ รุน่ที่ 7	จดัขึ้นระหว่างวันที	่25	-	27		กมุภาพนัธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	 
ชั้น	 15	 อาคารจอดรถ	 3	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 มีบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัด	 กศน.	 โรงเรียน	 และกรมราชทัณฑ	์ 
เข้ารับการอบรม	จ�านวน	70	คน	เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมีความรู	้ความสามารถ	ทกัษะความช�านาญ	จนสามารถถ่ายทอดให้ผู้อืน่ได้	อกีทัง้เป็นการสร้างทมี 
วิทยากรยุวกาชาดในการถ่ายทอดความรู้เร่ืองการดูแลผู้สูงอายุไปสู่เยาวชน	 ท�าให้เยาวชนเป็นอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่มีศักยภาพด้านการดูแล 
ผู้สูงอายุ	พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

 นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อ�านวยการธนาคารออมสิน	 บริจาคเงินจ�านวน	 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เพื่อสมทบทุนโครงกำร 
กระตกุหวัใจ Virtual Run ซึง่เป็นโครงการทีส่ภากาชาดไทยจดัขึน้เพือ่ระดมทนุจัดซือ้เครือ่งกระตุกหวัใจด้วยไฟฟ้าชนิดอตัโนมติั	(AED)	เพือ่ส่งต่ออปุกรณ์
ช่วยชีวิตไปยังชุมชนและหน่วยงานต่าง	 ๆ	ทั่วประเทศ	 โดยมี	นางสาวสุปราณี  คงเพิ่มธรรม ผู้ช่วยผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง	 สภากาชาดไทย	 
เป็นผู้แทนรับมอบ	ณ	ธนาคารออมสิน	ส�านักงานใหญ่	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2562

	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 จัดอบรมเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2562	 โดยมี	 
ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม	 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 เป็นวิทยากรบรรยายแก่บุคลากรสภากาชาดไทยที่สนใจ	 จ�านวน	 2	 รุ่น	 
เมื่อวันที่	20	–	21	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	2	–	3	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	สภากาชาดไทย
		 การจัดอบรมดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทยได้น�าความรู้	 และทักษะที่ได้รับมาพัฒนาการสื่อสารให้เกิดผลสัมฤทธิ์	 
ชัดเจนตรงประเด็น	ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบัน	อันจะน�าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเอง	เพื่อนร่วมงาน	และองค์กร	ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 

อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ

บริจาคจัดซื้อเครื่อง AED โครงการกระตุกหัวใจ

จัดอบรมเทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

ขอเชิญเข้ารับฟังการเสวนา “Road Safety : ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา”

ส่งเสริมรักษ์ สามัคคีสู่โรงเรียนและชุมชน 

 นายแพทย์พนิิจ กุลละวณิชย์	ผูช่้วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย	ในฐานะประธานคณะท�างาน
โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสภากาชาดไทย	เปิดเผยว่า	เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างกว้างขวางและยั่งยืน	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความรู้ 
อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อมวลชนทุกสาขา	 ในการให้ความรู้ในเร่ืองของความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน	เพื่อน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างแท้จริง	โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส�าคัญ	ทั้งการเตรียม 
ความพร้อมด้านร่างกายในการขับขี่ยานพาหนะ	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด	 การสร้าง
วินัยการจราจรบนท้องถนน	การบังคับใช้กฎหมาย	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ	 
โดย	คณะท�างานโครงการรณรงค์เพือ่ความปลอดภัยบนท้องถนน (Road Safety) สภากาชาดไทย 
ก�าหนดจัดกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “Road Safety : ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา 
(Safety Ride Drive Together)” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210  
โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เป็นประธานเปิดงาน	
พร้อมทั้งเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานมาให้ความรู้	 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ 
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาในครั้งนี้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับ	วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	จัดโครงการ “ส่งเสริมรักษ์ สามัคคี 
สู่โรงเรียนและชุมชน”	เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน	สร้าความรักสามัคคี	ความมีระเบียบวินัย	เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเองและผู้อื่น	ภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธปิไตย	อนัมพีระมหากษตัรย์ิเป็นประมขุ	ณ	โรงเรยีนวดัเจรญิสขุาราม	(วฒันานวุรรตน์)	ต�าบลบางนกแขวก	อ�าเภอบางคนท	ีจงัหวดัสมทุรสงคราม	
เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2562	

1 คนให้ หลายคนรับ

 ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิสภากาชาดไทยเชญิชวนบรจิาค 
โลหติในโครงการ “หนึง่คนให้ หลายคนรับ” ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาส 
ผูป่้วย ระหว่างวันที	่1	มกราคม	–	31	ธนัวาคม	2562	ณ	ศนูย์บรกิารโลหติ 
แห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	และสาขา 
บรกิารโลหติ	โรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัทัว่ประเทศ	สอบถามเพ่ิมเตมิ		 
โทร.	0	2256	4300



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เป็นพระราชพิธีส�าหรับผู้ที่จะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นองค์พระมหากษัตริย์	 จัดขึ้นเพื่อรับรองฐานะ 

ความเป็นประมุขของรัฐอย่างเป็นทางการ	 พระเจ้าอยู่หัวท่ีผ่านการพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	 จะมีค�าว่า	 "พระบาท"	 น�าหน้าพระนาม	 

โดยหลังประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว	ในวันที่เดียวกันนั้นของปีถัดไป	จะกลายเป็นวันฉัตรมงคล	

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	 ให้ประกอบ 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	ระหว่างวันที่	4	-	6	พฤษภาคม	2562

	 •	 วันที่	 4	 พฤษภาคม	 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 เสด็จออกมหาสมาคม	 รับการถวายพระพรชัยมงคล,	 พระราชพิธ ี

เฉลิมพระราชมณเฑียร

	 •	 วันที่	 5	 พฤษภาคม	 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย	 พระนามาภิไธย	 และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์	 พระบรมวงศานุวงศ์,	 

เสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนคร	โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

	 •	 วันที	่6	พฤษภาคม	เสดจ็ออก	ณ	สหีบญัชร	พระทีน่ั่งสทุไธสวรรย์	รบัการถวายพระพรชัยมงคล,	เสด็จออก	ณ	พระทีน่ั่งจักรมีหาปราสาท	

ให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ	เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท	ถวายพระพรชัยมงคล

	 ก�าหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 จะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนต่อเนื่องไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม	 โดยคณะรัฐมนตรีก�าหนด 

ให้วันที่	6	พฤษภาคม	เป็นวันหยุดราชการ

เกร็ดความรู้ 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

หนองคาย นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
ท่าบ่อ	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิก่ิงกาชาดอ�าเภอท่าบ่อ	ร่วมพธิ ี
มอบบ้านกิง่กาชาด รวมใจอ�าเภอท่าบ่อ ประจ�าปี 2561 ให้แก่	นางเตอืนใจ 
ในจิตร พร้อมมอบเงิน จ�านวน 8,000 บาท ให้แก่วงโปงลาง โรงเรียน
เทศบาลเมืองท่าบ่อ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 	ณ	บ้านถนนห้าธันวา		

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ชัยภมูิ นางวนัด ีวุน่ซิว้ นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัชยัภมู	ิพร้อมด้วยคณะ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 	 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ  
ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน สตรีตั้งครรภ์ และเด็กแรกเกิด ตามโครงการ
มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต	 ในพื้นที่ต�าบลคอนสวรรค์	 ต�าบล 
ยางหวาย	อ�าเภอคอนสวรรค์ 

อุดรธาน ีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	และ 
ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	ลงพืน้ทีเ่ยีย่ม นายไพบลูย์ อ่อนหลง ผูป้ระสบอัคคีภยั 
พร้อมมอบถุงยังชีพ ผ้าห่ม และมุ้ง เพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น	ณ	หมู่ที่	
10	ต�าบลโนนสูง	อ�าเภอเมืองอุดรธานี	

เพชรบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุร	ี 
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอ�าเภอชะอ�า	 มีผู้บริจาคโลหิต	
จ�านวน	61	ราย	คิดเป็นปริมาณโลหิต	27,450	ซีซี	มีผู้แสดงความจ�านง
บริจาคดวงตา	3	ราย	อวัยวะ	1	ราย	และบริจาคร่างกาย	2	ราย		

เชยีงราย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิง่กาชาดอ�าเภอเชยีงแสน	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ	 ออกหน่วยโครงการอ�าเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่	โดยมอบผ้าห่มพระราชทานฯ	และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ด้อยโอกาส	
พร้อมมอบถุงยังชีพ	ณ	อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า	บ้านห้วยกว๊าน	หมู่ที่	 9	
ต�าบลบ้านแซว		

หนองบัวล�าภู นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองบัวล�าภู	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	
เยี่ยม นายอุทัย เทียนศรี อายุ 54 ปี ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว พร้อม
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	ณ	 บ้านเลขที่	
21	หมู่ที่	7	ต�าบลกุดจิก	อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู	



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

  สวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู 
ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562	เวลา	09.00	–	16.00	น.	ณ	สวนงู	
สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	
	 ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเฟซบุ๊ก	สวนงู	สถานเสาวภา	–	QSMI	Snake	
Farm	หรือเฟซบุ๊ก	The	Thai	Red	Cross	Society	จากนั้นกรอกใบสมัครและโอนเงิน
ค่าสมัคร	จ�านวน	1,500	ต่อท่าน	ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์	สาขาสภากาชาดไทย	บัญชี
ออมทรัพย์	 ชื่อบัญชี	 สถานเสาวภาสภากาชาดไทย	 เลขที่บัญชี	 045	 –	 2	 –	 697958	 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์	มาที่	สวนงู	สถานเสาวภา	
1871	ถนนพระรามที่	4	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรสาร	0	2254	0212	หรือ	
email	:	snakefarm.qsmi@gmail.com	รับจ�ากัดจ�านวน	20	ท่าน

การอบรมและฝึกปฏิบัติจับงู ครั้งที่ 22

 � 7	–	9	ม.ีค.	สถานเสาวภา ขอแจ้งปิดท�าการเนื่องจาก 
มีการจัดสัมมนาบุคลากรสถานเสาวภา	 ประจ�าปี	 2562	 
ณ	 จงัหวดัน่าน	 ส�าหรบัฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ	 ปิดท�าการ 
วนัที	่8	-	9	มีนาคม	2562 ยกเว้นสวนงู ยังเปิดท�าการปกติ 

 � 15	 –	 16	 มี.ค.	 คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์  
ปิดให้บริการ เนื่องในวันสัมมนาประจ�าปี และจะเปิดให้บริการ
ตามปกตใินวนัที	่18	มีนาคม	2562

 � ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตร ีมมีตใิห้วนัจนัทร์ ที ่6 พฤษภาคม 
2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ	 เพื่อให้ 
ส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐ	 และพสกนิกรทุกภาคส่วน	 
สามารถเข้าร่วมกจิกรรมต่าง	 ๆ	 และร่วมถวายพระพรชยัมงคล
ในช่วงเวลาของพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา เปิดรับสมัคร
และสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
ประจ�าปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตาภาคตะวันออก  
ตัง้แต่วนัที	่ 4	 กมุภาพนัธ์	 -	 23	มนีาคม	 2562	 กรอกใบสมคัร
และพิมพ์ใบสมคัรได้	 https://stin.ac.th/th	 และช�าระค่าสมคัร
รายบคุคลผ่านทางธนาคารกรุงไทย	 ภายในวนัที	่ 23	 มนีาคม	
2562	และเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจ�าปีการศึกษา 2561  
ถึงวันท่ี	 8	 มีนาคม	 2562	 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที	่ 
https://stin.ac.th/th	 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
การโอนเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์มาได้ที่	 หน่วยการศึกษา 
ต่อเนื่อง	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 
เลขที่	 1873	 ถนนพระรามที่	 4	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	
10330	 หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่	 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง	 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 
โทร.	0	2256	4093	-	9	ต่อ	414	e-mail	:	ccne@stin.ac.th

 � บริษัท	 เกษมชัยฟู้ด	 จ�ากัด	 (KCF)	 ร่วมกับ	 เซ็นทรัล	 
ฟูด้	 ฮอลล์	 และทอ็ปส์	 พรเีม่ียม	 ซเูปอร์มาเกต็	 เชญิชวนร่วม
โครงการไข่ใจบุญ เพ่ือสนับสนุน กองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัด 
มะเร็งจุฬาฯ	 ที่ก�าลังอยู่ระหว่างการท�าวิจัยยาแอนตี้บอดี 
รกัษามะเรง็ โดยซื้อไข่สด KCF แพ็ค 10 ฟอง เท่ากับบริจาค
ให้โครงการ 5 บาท	 ร่วมบรจิาคเพิม่เตมิสมทบโครงการได้ที	่ 
เลขบญัช	ี 045	 –	 304669	 -	 7	 บญัชกีระแสรายวัน	 ชือ่บญัชี	 
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 (เงินบริจาค 
เพือ่การวจิยั)	ธนาคารไทยพาณชิย์	สาขาสภากาชาดไทย

สารพันข่าว


