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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1527 ปักษ์หลัง เดือนมีนาคม 2562

	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2562	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย  
เสด็จพระราชด�าเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอน	 ทรงเปิด	 "งานออกร้านคณะภริยาทูต คร้ังที่ 52"	 ซึ่งสภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 
คณะภริยาทูตประจ�าประเทศไทย	 และสถานทูตจากประเทศต่าง	 ๆ	 ประจ�าประเทศไทย	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 2	 –	 3	 มีนาคม	 2562  
ภายใต้แนวคิด "แต่งแต้มสีสันของชีวิตด้วยการให้"	 โดยปีนี้ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้วยคุณภาพและชื่อเสียงจากประเทศต่าง	 ๆ	 
57	 ประเทศ	 มาจ�าหน่ายเพื่อให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ	 อาทิ	 ผลิตภัณฑ์จากรกแกะของประเทศนิวซีแลนด	์ 
ปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์	 ชีสจากหลากหลายประเทศ	 ชุดพื้นเมืองและถั่งเช่าจากประเทศภูฏาน	 ผลไม้อบแห้งและอินทผลัมจาก
ประเทศอิสราเอล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ทรงเปิด "งานออกร้านคณะภรยิาทตู ครัง้ที ่52"



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 นอกจากนี้	 ยังมีการจ�าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านในโครงการส่วนพระองค์	 กระเป๋าล้อลากอเนกประสงค์ที่ปีนี้ออกแบบเน้นการใช้ 

สีแทนสัญลักษณ์ของนานาประเทศที่ร่วมออกร้าน	 หลอมรวมเป็นหนึ่งเพื่อส่งต่อการให้ด้วยการสนับสนุนการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย 

มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 ทั้งยังได้จัดโซนพิเศษ	 อาทิ	 กิจกรรมสอยดาวลุ้นรับของรางวัล	 โซน	 International	 Food	 การจ�าหน่ายสินค้าส�าหรับกลุ่ม	 

Gen	 Y	 การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมยากจากสถานทูตประเทศต่าง	 ๆ	 และการจ�าหน่ายสลากคณะภริยาทูต	 โดยจัดให้มีการจับรางวัล 

ในวันท่ี	 21	 มีนาคม	 2562	 สามารถตรวจผลรางวัลได้ที่	 www.redcrossfundraising.org	 รายได้จากการจัดงานน�าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย	เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในสังคมต่อไป

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 คณะแพทยศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ราชวิทยาลัยโสต	 ศอ	 นาสิกแพทย	์ 

แห่งประเทศไทย	กระทรวงสาธารณสุข	และภาคีเครือข่าย	จัดกิจกรรม	

“วนัการได้ยินโลกประเทศไทย”	(World	Hearing	Day	Thailand	2019)	

ภายใต้หัวข้อ “มาตรวจการได้ยินกันเถอะ”	 (Check	 your	 hearing)	 

เพื่อรณรงค์กระตุ้นเตือนให้เห็นถึงความส�าคัญของการได้ยิน	 ป้องกัน

ภาวะการสูญเสียการได้ยิน	ฟื้นฟูและลดจ�านวนผู้มีความพิการทางการ

ได้ยิน	โดยมี	นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เป็นประธาน	เมื่อวันที่	 3	กุมภาพันธ์	2562	ณ	สวนลุมพินี	กรุงเทพฯ	

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ	 การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับ 

ความส�าคัญของการได้ยิน	 การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน	 

และผลต่อพัฒนาการของเด็ก	 การตรวจหูและการได้ยิน	 จากทีม 

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	

	 ผู้บกพร่องทางการได้ยินสาเหตุอาจเกิดจากวัยแรกเกิด	 มีปัญหา 

จากการคลอด	 วัยเรียน	 วัยรุ่น	 และวัยท�างาน	 มีปัญหาจากเสียงดัง 

ของอุปกรณ์เครื่องเสียง	 หรือท�างานในที่ที่เสียงดังเกินไป	 โดยไม่ทราบ 

วิธีป้องกันตนเอง	และวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอายุ	อาจเกิดจากโรคประจ�าตัว	

ปัญหาเหล่านี้หากเข้ารับการตรวจประเมินวินิจฉัยและรักษา	จะสามารถ

ป้องกันและฟื้นฟูได้อย่างทันท่วงที

ตรวจ การได้ยิน ในวันการได้ยินโลก



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม	เหรัญญิกสภากาชาดไทย	เป็นประธานในงาน	วันฮีโร่บริจาค โครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”	เมื่อวันที่	

4	มีนาคม	2562	ณ	ห้องประชุมจรัญพัฒน์	ชั้น	6	อาคารอุปการเวชชกิจ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยแถลงความส�าเร็จของโครงการ

วิ่งกระตุกหัวใจ	2,000,000	กิโลเมตร	และได้ตั้งเป้าหมายโดยการสร้างสถิติใหม่	10,000,000	กิโลเมตร	พร้อมขอบคุณฮีโร่บริจาคที่ร่วมภารกิจซื้อเครื่อง

กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	 หรือ	 AED	 ให้ครอบคลุมทั่วประเทศมากท่ีสุด	 โดยตั้งเป้าหมาย	 1,600	 เครื่อง	 นอกจากน้ี	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ยังจัดกิจกรรมกระตุกหัวใจ Virtual Run Challenge	ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานที่ช่วย

กระตุ้นยอดเงินบริจาคให้เพิ่มขึ้นด้วย	

	 ไม่เพียงแค่ฮีโร่นักวิ่งที่มีส่วนช่วยพิชิตเป้าหมายในการซื้อเครื่อง	 AED	 เพื่อช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน	

สภากาชาดไทยขอเชิญชวนร่วมเป็นฮีโร่บริจาคตามก�าลังศรัทธา ผ่านบัญชี “สภากาชาดไทย เครื่องกระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” ธนาคารกสิกร

ไทย สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 623 – 1 – 00096 – 6 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045 – 304670 – 2 

และธนาคารกรุงเทพ สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เลขที่บัญชี 913 – 7 – 03655 – 5 มาร่วมเป็นฮีโร่กระตุกหัวใจกันนะคะ

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ	 

“เป็นมะเร็งก็มีลูกได้” เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุมจรัญพัฒน์	ชั้น	6	อาคารอุปการเวชชกิจ	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 การรักษามะเร็งด้วยวิธีมาตรฐานมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะรังไข่หยุดท�างาน	ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์การแพทย์	โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี

ช่วยการเจริญพันธุ์	ได้พัฒนาวิธีเก็บรักษาภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้ป่วยก่อนการรักษามะเร็ง	เช่น	การกระตุ้นไข่แล้วเก็บแช่แข็งไข่หรือตัวอ่อน	รวมถึง

เนื้อเยื่อรังไข่	หรือการเก็บแช่แข็งเชื้ออสุจิและเนื้อเยื่ออัณฑะ	ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์	ควรได้รับค�าแนะน�า

จากแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญด้านเวชศาสตร์การเจรญิพนัธุก่์อนท�าการรกัษามะเร็งด้วยวิธมีาตรฐาน	และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เปิดให้บรกิาร

พร้อมให้ค�าปรึกษาที่	หน่วยชีววิทยาการเจริญพันธุ์	ตึกนวมินทราชินี	ชั้น	11	โทร.	0	2256	4826	หรือ	08	1722	2181
 

เป็น มะเร็ง ก็มีลูกได้

ขอบคุณฮีโร่ใจบุญ  โครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมือ่วนัที	่12	มนีาคม	2562	นายแผน วรรณเมธ	ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย	

เป็นประธานเปิดโครงการ	“บคุลากรสภากาชาดไทย บรจิาคโลหติ อวยัวะ ดวงตา 

หนึง่คนให้ หลายคนรบั ให้โอกาสตวัเอง = ให้โอกาสผูป่้วย” เพือ่รณรงค์ให้บคุลากร

สภากาชาดไทยเป็นตัวอย่างท่ีดีในการมจิีตอาสาบรจิาคโลหติ	อวยัวะ	และดวงตา	

ตลอดปี	2562	ณ	บริเวณชั้น	1		ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

	 โอกาสน้ี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 มอบโลหิต	 อวัยวะ	 และดวงตา	 

ที่ได้รับบริจาคในโครงการฯ	ปี	2561	พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน	

และบุคลากรที่บริจาคโลหิต	อวัยวะ	และดวงตา	ตามระบบจ�านวนและสัดส่วน	

ดังนี้	หน่วยงานที่มีบุคลากรบริจาคโลหิตมากที่สุด (ตามระบบจ�านวน)	 ได้แก	่ 

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	จ�านวน	536	ราย	คดิเป็น	1,108	ยนูติ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	

จ�านวน	 354	 ราย	 คิดเป็น	 865	 ยูนิต	 และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 

สภากาชาดไทย	 จ�านวน	 176	 ราย	 คิดเป็น	 273	 ยูนิต และหน่วยงานที่มี

บุคลากรบริจาคโลหิตมากที่สุด (ตามระบบสัดส่วน)	 ได้แก่	 ส�านักงานบริหาร

ระบบกายภาพ	คิดเป็น	57%	ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	คิดเป็น	49%	 

และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	คิดเป็น	30%

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการ 

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 ได้รับรางวัลปาฐกถาเกียรติยศ  

“ N’Galy Mann Lecture ”	 นับเป็นแพทย์ไทยคนแรกท่ีได้รับเกียรติสูงสุด 

ดงักล่าว	ในการประชมุวชิาการเอดส์นานาชาต	ิ“Conference on Retroviruses 

and Opportunistic Infections” หรือ	CROI 2019	 จัดขึ้นระหว่างวันที	่ 

4	–	7	มีนาคม	2562	ณ	เมือง	Seattle	มลรัฐวอชิงตัน	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 

โดยปาฐกถา	เรือ่ง	“ผลความส�าเร็จของประเทศไทยในด้านการรักษา ป้องกนัเอดส์ 

และการวิจยัทีจ่ะรักษาเอดส์ให้หาย”	(Thailand	Achievements	in	Treatment,	

Prevention,	 and	 Cure	 Research)	 ซ่ึงถือเป็นความส�าเร็จของประเทศไทย 

ที่กล้าลองใช้นวัตกรรมใหม่	 ๆ	 ทั้งเป็นแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้แก่ 

ประเทศอื่น	ๆ	ได้ท�าตาม

	 ผูท้ีส่นใจรบัฟังการปาฐกถาของศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์ประพนัธ์	

ภานุภาค	ได้ที่	www.croiwebcasts.org/console/player/41038?mediaType

=slideVideo&

 “TalkFutures” คือ แอปพลิเคชันท่ีสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สร้างสรรค์ขึ้น เพ่ือให้ง่าย 

ต่อการแสดงความคิดเห็น หรือแบ่งปันโพสต์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการถ่ายทอดแนวคิด วิธีที่ท�าให้สามารถปรับตัวเข้ากับความท้าทายในการท�างาน 

เพ่ือสังคมในอนาคตได้ รวมถึงท�าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนเพื่อการรับมือสภาพภูมิอากาศ	 และภัยพิบัติต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้	 ยังช่วย 

เรื่องการคัดกรองค�าถามด้านมนุษยธรรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ได้ง่ายขึ้น	 โดยใช้ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีชื่อว่า	 “TalkFutures”	 ดาวน์โหลดได้ที่	

https://talk.future-rcrc.com

แอปพลิเคชัน  TalkFutures 

บุคลากรสภากาชาดไทย บริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตา 

แพทย์ไทยคนแรก ได้รับรางวัลเกียรติยศ “ N’Galy Mann Lecture ”



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นายมิเกล วิลลาโรเอล	รองประธานสหพันธ์สภากาชาดและ

สภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ	ภมูภิาคอเมรกิา	เข้าเยีย่มคารวะ 

นายเตช บุนนาค	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายบริหาร	 

เมือ่วนัที	่7	มนีาคม	2562	ณ	อาคารเทดิพระเกยีรตฯิ	สภากาชาดไทย	 

โดยได้หารอืถึงความร่วมมอืด้านมนษุยธรรมระหว่างสภากาชาดไทย 

กับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

และสภากาชาดประเทศต่าง	 ๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย	 และอเมริกา	 

นอกจากนี้	ยังได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย	หอจดหมายเหตุ 

มหิดลวงศานุสรณ์	และสวนงู	สถานเสาวภา	ด้วย

	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2562	 ส�านักงานยุวกาชาด	

สภากาชาดไทย	น�าอาสายวุกาชาด	173	คน	จาก	9	สถานศกึษา 

ในจังหวัดตราด	 ลงพื้นที่ก�าจัดวัชพืช พรวนดิน รดน�้า ใส่ปุ๋ย  

และปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในกิจกรรมโครงการป่าที่ภักด ี 

ณ	ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน	จังหวัดตราด

	 และปลูกต ้นราชพฤกษ ์เพื่อสร ้างเป ็นพ้ืนที่ 

แลนด์มาร์ค (Landmark) จ�านวน 5 ไร่ เฉลิมฉลอง 

กิจการยุวกาชาดไทย ครบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 

2565	 พร้อมน�าอาสายุวกาชาดลงพ้ืนที่ดูแลผืนป่าให้เติบโต 

สวยงามบนเนื้อที่ของศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	 

เขาล้าน	จังหวัดตราด

ปลูกป่าสร้าง Landmark ศูนย์ราชการุณย์ฯ 

รองประธาน IFRC ภูมิภาคอเมริกา หารือความร่วมมือด้านมนุษยธรรม



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 จัดกิจกรรม

การจัดการความรู้	 เรื่อง	การจัดการรูปภาพในงานเอกสาร	 เมื่อวันที่	 28	

กุมภาพันธ์	2562	ณ	ห้องประชุม	502	อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ	สถาบัน

การพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	โดยมีบุคลากรด้านสิ่งพิมพ์และ

ด้านการถ่ายภาพ	 จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 ส�านักสารนิเทศ

และสื่อสารองค์กร	และส�านักพิมพ์	เข้าร่วม

	 กิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเพื่อให้บุคลากรที่ท�างานเก่ียวกับเอกสาร	

สิ่งพิมพ์	 การถ่ายภาพ	และคอมพิวเตอร์กราฟิก	 ได้แสดงความคิดเห็นถึง

ปัญหาต่าง	ๆ	ในการท�างาน	ร่วมกับส�านักพิมพ์	เพื่อช่วยหาแนวทางแก้ไข

และพัฒนาคณุภาพในการท�างานเพ่ือให้ผลงานออกมามีประสทิธภิาพและ

สามารถน�าไปใช้งานได้อย่างดีที่สุด

	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	
สภากาชาดไทย	 จัดอบรมหลักสูตรส�าหรับผู ้บริหาร  
(Executive) รุ่นที่ 1 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการ 
ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั ระยะที ่2 เมือ่วนัที	่27	กุมภาพนัธ์	2562	 
ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	6	ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยั
พทิกัษ์	โดยม	ีผูแ้ทนจากบรษิทั	อนิฟรา	พลสั	จ�ากดั	สรปุผลและ 
ภาพรวมการด�าเนินโครงการ	 สาธิตการใช้งานระบบจริงบน	 
Web	 Application	 และ	 Mobile	 application	 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้ารับ 
การอบรม	

กิจกรรมจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการรูปภาพในงานเอกสาร 

อบรมการใช้ App พ้นภัย 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

กาฬสนิธุ ์นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอสมเดจ็	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ	ออกหน่วยรบับริจาคโลหติ 
ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอ�าเภอสมเด็จ	 มีผู้บริจาคโลหิต	 219	
ราย	คิดเป็นปริมาณโลหิต	87,600	ซีซี	 ผู้แสดงความจ�านงบริจาคดวงตา
และอวัยวะ	รวม	4	ราย			

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

เชยีงราย นางดวงจติต์ ปรัชญ์สกลุ  นายกเหล่ากาชาดจังหวดัเชยีงราย	
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 เยี่ยมครอบครัว  
นางนาง พิลาภักดิ์ ผู้ป่วยติดเตียงและมีฐานะยากจน พร้อมมอบเครื่อง
อุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบ้ืองต้น	 ณ	 บ้านเลขที่	 45	 หมู่ที่	 3	
ต�าบลริมกก	อ�าเภอเมือง

ตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง	 พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ลงพื้นที่เยี่ยม  
นางวาริน ปราบรัตน์ ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบชุดธารน�้าใจและ 
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น	ณ	บ้านเลขที่	171/1	หมู่ที่	6	ต�าบลท่าสะบ้า	อ�าเภอ
วังวิเศษ	

อดุรธาน ีคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดัอดุรธานี	ลงพืน้ที ่
ช่วยเหลือ นายฉลาด หลักหนองบุ ผู้ประสบอัคคีภัย โดยมอบถุงยังชีพ 
และเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	ณ	ต�าบลสามพร้าว	
อ�าเภอเมืองอุดรธานี			

กาญจนบุรี นางพวงพยอม ศรีสันต์  นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอบ่อพลอย	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ	 ลงพื้นที่ช่วยเหลือ 
ผู ้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทา 
ความเดือดร้อนเบื้องต้น
  

ล�าปาง นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าปาง	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	เย่ียมผูป้ระสบภยั 
แผ่นดนิไหวในพืน้ทีอ่�าเภอวงัเหนอื พร้อมมอบถงุยงัชพีและจดัตัง้โรงครวั
พระราชทาน	เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่อไป	



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

  เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2562	นางพิบูลพรรณ ชัยจันทร์	นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สภากาชาดไทย	เป็นประธานในพิธีท�าบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิก
ที่เสียชีวิต และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562	 โดยมีวาระการประชุม	 อาทิ	
รายงานงบแสดงฐานะการเงนิและบญัชรีายได้	รายจ่าย	เพือ่พจิารณาอนมุตั	ิการเลือกต้ัง 
นายกและอุปนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	เนื่องจากครบวาระ	2	ปี	
ณ	ห้องประชุมศิริ	สิริโยธิน	ชั้น	4	อาคารเฉลิม	บูรณะนนท์	สภากาชาดไทย

  คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย	 มอบโดรน  
DJI Matrice 200 และ DJI Matrice 600 Pro	รวมมูลค่า	548,739	บาท	เพื่อน�าไปใช ้
ในภารกจิของส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์	โดยมพีลโท นายแพทย์อ�านาจ 
บาลี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
รับมอบ	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2562	ณ	อาคารส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ	สภากาชาดไทย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 

รับมอบโดรนเพื่อใช้ในภารกิจส�านักงานบรรเทาทุกข์ฯ

 � เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตรา
สัญลักษณ์ ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2562  
เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตเิน่ืองในพระราชพธีิบรมราชาภิเษก	
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
วนัที	่4	–	6	พฤษภาคม	2562	

 � คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบให้เพิ่มวันหยุดราชการ 
ประจ�าปี 2562 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	อกี	1	วนั	คอื	วันศุกร์
ที่ 12 เมษายน 2562 

 � ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลอืด
สมองแบบครบวงจร	 แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ร่วมกับ	 
ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	ขอเชิญแพทย์และ
พยาบาล อบรมวชิาการ STROKE IN CLINICAL PRACTIC 
2019 ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562	ณ	ห้องประชมุ	1210	
ชัน้	12	โซน	B	อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	ค่าสมัครอบรม	5,000	บาท 
สอบถามโทร.	0	2256	4000	ต่อ	80724

 � ศูนย์ความเป็นลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร
และหน่วยมะเร็งวิทยา แห่งโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	 ร่วมกับ  
ศูนย์ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ	 ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคมะเร็ง 
หลักสูตร 5 วัน	 อบรมทกุวนัพฤหสับด	ี วนัท่ี	 4,	 11,	 18,	 25	
เมษายน	และ	2	พฤษภาคม	2562	 เวลา	08.00	–	16.00	น.	 
ค่าสมัครอบรม	 4,500	 บาท	 รับจ�านวนจ�ากัด	 สอบถามโทร.	 
0	2256	4000	ต่อ	71103	

 � ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม	 แก่ประชาชน	
อายุ	18	ปีขึน้ไป	จบการศกึษาไม่ต�า่กว่าระดบัมธัยมศกึษาปีที	่3	 
และเคยผ่านการอบรมการดแูลผูส้งูอายทุัว่ไป	 (หากไม่เคยผ่าน
การอบรมต้องประเมินความรู้ก่อนเรียน)	 แบ่งการอบรมออก
เป็น	2	รุน่	รุน่ละ	10	คน	รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 
– 17 พฤษภาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 28 
มิถุนายน 2562	ตัง้แต่เวลา	08.00	-	16.00	น.	ณ	ศนูย์ดแูลภาวะ 
สมองเสื่อม	 ตึก	 ส.ธ.	 ชั้น	 15	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 
ค่าสมคัรอบรม	3,500	บาท	สอบถามโทร.	0	2256	4000	ต่อ	71503

 � ผู ้ป่วยโครงการคลินิกเคล่ือนที่ของศูนย์สมเด็จ 
พระเทพรตันฯ แก้ไขความพกิารบนใบหน้าและกระโหลกศรีษะ 
ที่มีภูมิล�าเนาในเขตจังหวัดภาคอีสานตอนใต้ สามารถตรวจ 
ติดตามการรักษาในโครงการฯ ได้ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์  
วันที่ 3 และ 4 เมษายน 2562 สอบถามโทร.	0	2256	4330	
หรอื	0	2256	4914

 � ส�านักงานบริหาร ขยายเวลาเปิดรับสมัครพนักงาน 
ขับรถ จ�านวน	 1	 อตัรา	 อายุไม่เกิน	 40	 ปี	 มใีบอนุญาตขบัขี่
รถยนต์ส่วนบคุคลไม่ต�า่กว่า	2	 ปี	มคีวามช�านาญและรูเ้ส้นทาง 
ในการขบัขี	่สามารถปฏบิติังานนอกเวลาราชการ	วนัหยดุ	และ
เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้	 ติดต่อยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ท่ี	 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป	 ส�านักงานบริหาร	 ชั้น	 4	 
อาคารเทิดพระเกียรติฯ	 ตั้งแต่บัดน้ี - 29 มีนาคม 2562  
สอบถามโทร.	0	2256	4088	

 � สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 ขอแจ้ง
การจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิตประจ�าเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
จ�านวน	8	ราย	เป็นเงนิ	1,388,660	บาท	รวมยอดเงนิท่ีสมาคมฯ	
ได้ช่วยเหลอืสมาชกิแล้วเป็นเงนิ	148,567,776	บาท	
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