
TRC.AD.TMR03-19-0010

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1531 ปักษ์หลัง เดือนพฤษภาคม 2562

ประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19

	 เมือ่วนัที	่30	เมษายน	2562 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสิีรนิธร มหาวชริาลงกรณวรราชภกัดี 
สริกิจิการณิพีีรยพัฒน รัฐสมีาคณุากรปิยชาต ิสยามบรมราชกมุารี อุปนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา 
สภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 สภากาชาดไทย	 โอกาสน้ี	 พระราชทานพระราชวโรกาสให	้ 
นายสวัสดิ์	 โชติพานิช	พร้อมครอบครัว	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดอกเตอร์วีรสิทธิ์	สิทธิไตรย์	 เฝ้าทูลละอองพระบาท	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและหอพัก	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	
	 จากนั้น	ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 19	 โดยมีระเบียบวาระการประชุม	 อาทิ	 
การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการพยาบาลฯ	 กับ	 China	Medical	 Board	 เรื่องการพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ	
โดยผ่านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ	 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม	 
และผู้ได้รับเหรียญรางวัล	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 ผลการสรรหาคณบด ี
ส�านักวิชาบัณฑิตศึกษา	และผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน	



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้ผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี

	 โอกาสนี้	นายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	และผู้แทนจากองค์กรต่าง	ๆ	ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ	

นายแพทย์ประพันธ์	ภานุภาค	และศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย

	 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ	หรอื	UNAIDS	จดังานในหวัข้อ	“นวตักรรมทีล่�า้หน้าในการด�าเนนิงานแก้ปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”	เมื่อวันที่	30	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชุม	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	เพื่อเชิดชูความส�าเร็จที่โดดเด่นด้านการพัฒนา

นวัตกรรมทีเ่หน็ผลเชงิประจกัษ์	เพ่ือเร่งรัดการด�าเนินงานแก้ปัญหาเอดส์ในประเทศไทยและทัว่เอเชยีแปซฟิิก	โดยม ีนายมเิชล ซดิเิบ	(Mr.	Michel	Sidibe)	

รองเลขาธิการสหประชาชาติ	 และผู้อ�านวยการบริหารโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ	 มอบใบประกาศเกียรติคุณแด่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  

นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 ที่เป็นผู้น�าที่อุทิศตนในความพยายามอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อพัฒนา 

วิธีการป้องกันและรักษาเอชไอวี	กว่า	30	ปี	และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขยายไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 
ในการพัฒนานวัตกรรมตอบสนองเรื่องเอชไอวีในประเทศไทยและเอเชียแปซิฟิก



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	8	พฤษภาคม	2562	นายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานเปิดกิจกรรม	วันกาชาดโลก 2562 ภายใต้แนวคิด 
Love - ความรัก พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการภาพถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร	ณ	 บริเวณชั้น	 1	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย
	 ภายในงานมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต	 และลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์	 การแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะและดวงตา	 
การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย	 Love	 –	 ความรัก	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการแสดงความรัก	 ความทุ่มเท	 และการเสียสละในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร	 นอกจากน้ียังเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป	 ร่วมเฉลิมฉลองวันกาชาดโลกด้วยการบริจาคโลหิต 
ตลอดเดือนพฤษภาคม

ส่งต่อความรัก เฉลิมฉลองวันกาชาดโลก 2562

Why we love Red Cross...

 นางสาวณฐัรดา เพญ็สภุา	ผูช่้วยทนัตแพทย์	โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี	ณ	ศรรีาชา	
“ดิฉันรักกาชาดเพราะกาชาดรักเราทุกคนค่ะ	 กาชาดไม่เคยแบ่งชาติ	 ศาสนาใด	 ๆ	 โดยการมอบ 
ความช่วยเหลือแก่ทุกคนที่เดือดร้อน	 ไม่ว่าจะทุกข์มาด้วยเหตุอันใดให้ได้หายจากทุกข์นั้นค่ะ	 
ดิฉันภูมิใจที่ได้อยู่ในหน่วยงานกาชาด	ได้ช่วยเหลือ	ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนค่ะ”

 นางสาวปรียา เสร่หา	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	 ส�านักงานจัดหารายได้	 “กาชาด 
เปรยีบดัง่สือ่กลางระหว่างผู้ท่ีมีจิตใจอันเป็นกศุล	และผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ	ทุกครัง้ทีเ่หน็รอยยิม้
ของผู้ให้และผู้รับ	ท�าให้ดิฉันอิ่มใจทุกครั้ง	และรู้สึกรักองค์กรกาชาดที่มอบสิ่งดี	ๆ 	สู่สังคม	ท�าให้ดิฉัน 
เห็นว่า	 ไม่ว่าโลกของเราจะพัฒนาไปมากแค่ไหน	 ก็ยังมีกาชาดองค์กรแห่งการให้	 ที่ท�าให้รู้ว่าสังคม 
ไม่เคยแล้งน�้าใจเลยค่ะ”



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานในพิธีมอบ

เสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 10 

เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุมลีลาวดี	1	อาคารอนุสรณ์	๑๐๐	ปี	

	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย	มุ่งมั่น

พฒันาศกัยภาพทัง้ด้านบรกิาร	ด้านวชิาการ	จนแพทยสภาให้การรบัรองเป็นสถาบัน

หลกัในการผลติแพทย์	ร่วมกบัมหาวทิยาลยับรูพา	และสามารถผลติบณัฑิตแพทย์

ที่มีคุณภาพช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยไปแล้ว	7	รุ่น

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการให้บริการปลูกถ่ายกระจกตาและการใช้สเต็มเซลล์รักษาโรคกระจกตา	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	จัดงานเสวนา “60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มิติใหม่แห่งการมองเห็น” เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ที่ท�าการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ให้ผู้ป่วยคนไทยได้ส�าเร็จเป็นรายแรกของประเทศ	โดยมี	นายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	

2562	ณ	ลานอเนกประสงค์	ชั้น	13	โซน	B	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้	 เรื่อง	 โรคกระจกตาพิการ	 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ	 และทราบแนวทางการรักษาผ่าตัดด้วยวิธีที่ดีที่สุด 

ตามมาตรฐานสากล	มกีารตรวจวัดสายตาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย	และการแสดงดนตร	ีการขบัร้องจากศลิปินสถาบนัดนตรคีนตาบอด	TAB	Music	Academy

 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะจัดการประชุมวิชาการพยาบาลประจ�าปี 2562	หัวข้อ “วิชาชีพ 

การพยาบาลท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ”	 (Nursing	 Profession	 &	 The	 Coming	Wave	 of	 Healthcare	 

Disruption)	ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ 

	 เชิญร่วมแบ่งปันความรู้	ประสบการณ์	กลวิธี	มุมมอง	แนวความคิดจากผู้น�าที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายรูปแบบ	สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมโทร.	0	2256	4573,	0	2256	4393	www.chulalongkornhospital.go.th/nurse	ปิดรับสมัครภายใน 15 มิถุนายน 2562

พิธีมอบเสื้อกาวน์นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

60 ปี ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการพยาบาล 

“วิชาชีพการพยาบาลท่ามกลางกระแสความพลิกผันของระบบสุขภาพ”
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เมื่อวันที่	 10	 พฤษภาคม	 2562	 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลสากล  

ประจ�าปี 2562 ภายในงานมีบริการตรวจประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น	บริการให้ค�าปรึกษาปัญหาสุขภาพ	การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อสุขภาพ

และประวัติของมิสฟลอเรนซ์	 ไนติงเกล	 ผู้ก่อก�าเนิดวิชาชีพการพยาบาล	ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 17 พฤษภาคม 2562  

ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

	 สภาพยาบาลระหว่างประเทศ	(International	of	Nurses)	ก�าหนดให้วันที่	12	พฤษภาคม	ของทุกปี	เป็นวันพยาบาลสากล	และก�าหนด

แนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี	 ส�าหรับในปี	 2562	 ก�าหนดจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ	 เร่ือง “Nurses :  

A Voice to Lead - Health for All” พยาบาล : เสียงแห่งพลัง - สุขภาพดีถ้วนหน้า	เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแล

และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า	 และมุ่งหวังให้พยาบาลวิชาชีพทุกคนร่วมดูแลประชาชนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ	 เป็นเสียง

แห่งพลังที่จะท�าให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้าได้	

สัปดาห์วันพยาบาลสากล... พยาบาล : เสียงแห่งพลัง - สุขภาพดีถ้วนหน้า

สัมมนา “อาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม” ปลูกฝังเยาวชนให้เป็นจิตอาสา

 ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดโครงการการสัมมนาอาสาสมัครพึ่งพาได้ของสังคม	ระหว่างวันที่	 29	 -	30	 เมษายน	2562	

เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นผู้มีจิตอาสา	 และจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างขึ้น	 รวมถึงสร้างความเข้าใจในงานอาสาสมัครของ

สภากาชาดไทย	ในนาม “อาสายุวกาชาด” ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรมนารายณ์	กรุงเทพฯ	มีผู้เข้าร่วม	จ�านวน	221	คน	

 นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	ฝ่ายบริหาร	ประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้	กล่าวว่า	“การสัมมนาอาสาสมัครพึ่งพาได้

ของสังคม	จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	การระดมความคิด	เพื่อการ 

บูรณาการงานอาสาสมัครของสภากาชาดไทย	 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 และเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาได้เป็น 

ภาคีเครือข่าย	 พร้อมร่วมงานกับส�านักงานยุวกาชาด	 ซึ่งปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยมีความรุนแรงมากขึ้น	 เนื่องจาก

สงัคมมีความหลากหลายมากกว่าในอดีต	และส่วนหนึง่มาจากสภาพแวดล้อมของสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงตามการพฒันาทางเทคโนโลย	ีขณะเดยีวกัน

ปัญหาการขาดคุณธรรม	จริยธรรมของคนในสังคม	ยังส่งผลถึงเด็กและเยาวชนในอนาคตให้มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน	ขาดระเบียบวินัย	ส่งผลให้ 

เป็นปัญหาต่าง	ๆ 	ของสงัคม	จติอาสาจงึเป็นส่ิงส�าคญัในการพฒันาและยกระดบัคณุภาพเยาวชนในสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าในทกุด้านต่อไป”



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

สถาปนาพระยศใหม่แห่งพระราชวงศ์จักรี

 เวลา 09.00 น. วันที ่5 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชิน ีเสด็จพระราชด�าเนนิ

จากพระท่ีนั่งจักรพรรดิพิมาน ไปยังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ เสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร  

แล้วประทับพระราชอาสน์ โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เข้าเฝ้าฯ

	 จากนั้น	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	โปรดเกล้าฯ	ให้อาลักษณ์	อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ	เฉลิมพระปรมาภิไธย	

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 เป็น “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร”	พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา	ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย	สังข์	แตร	และดุริยางค์	แล้วพนักงานอาลักษณ์

เชิญพานพระสุพรรณบัฏ	หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร

 สถาปนาสมเด็จพระบรมราชชนนี
	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้อาลักษณ์	อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภิไธย	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	9	เป็น	“สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” จากนั้น	อาลักษณ์

เชญิพานพระสุพรรณบฏั	ถวายหน้าพระฉายาลกัษณ์	พระประวตัสิมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิพ์ระบรมราชชนนี	พระนามเดมิ	“หม่อมราชวงศ์ 

สิริกิติ์	 กิติยากร”	 ทรงเข้าพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับ	 พระมหากษัตริย์	 รัชกาลที่	 9	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2493	 และ 

มพีระบรมราชโองการประกาศสถาปนาขึน้เป็น	“สมเดจ็พระราชนิสีริกิติิ”์	จากนัน้	วนัที	่5	พฤษภาคม	2493	ในพระราชพธิบีรมราชาภเิษก	

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เฉลิมพระราชอิสริยยศเป็น	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินี	 ในเดือนตุลาคม	2499	รัชกาลที่	9 

ทรงพระผนวช	 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้	 เป็นผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	 จนได้รับโปรดเกล้าฯ	 เฉลิมพระอภิไธย	 เป็น	 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระองค์ที่	2	ของประเทศไทย

 พระนามาภิไธยใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้อาลักษณ์	 อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการ	 เฉลิมพระนามาภิไธย	 สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเป็น “สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรสีรินิธร  

มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี”	 เข้าเฝ้าฯ	 หน้าพระราชอาสน์	 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รับพระราชทานน�้าพระมหาสังข์	 ใบมะตูม	 ทรงเจิม	 พระราชทานพระสุพรรณบัฏและเหรียญรัตนาภรณ์	 

ร.10	 ช้ันท่ี	 1	 พระประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 พระขนิษฐภคินี	 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์รอง	 ในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระนามเดิมว่า	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา	 กิติวัฒนาดุลโสภาคย์	 ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 ธันวาคม	 2520	 รัชกาลที่	 9	 

มีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา	ขึ้นเป็น	“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี”	ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

อันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและราษฎร	 นับเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรก	 ที่ทรงด�ารงพระราชอิสริยยศ	 “สยามบรมราชกุมารี”	 

แห่งราชวงศ์จักรี

 พระเจ้าน้องนางเธอ จุฬาภรณวลัยลักษณ์
	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้อาลักษณ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีเป็น “สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุาร ีกรมพระศรีสวางควฒัน 

วรขัตติยราชนาร”ี	เข้าเฝ้าฯ	เข้ารบัพระราชทานน�า้พระมหาสงัข์ใบมะตมู	ทรงเจมิ	พระราชทานพระสพุรรณบฏัและเหรียญรัตนาภรณ์	ร.10	

ชั้นที่	 1	 “สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 อัครราชกุมารี”	 ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จ 

พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	และสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	โดยทรงด�ารงพระอสิริยยศ	“สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า”



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

อุบลราชธานี  นายสรชาย ครองยุทธ นายอ�าเภอศรีเมืองใหม	่ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบถุงยังชีพ 
แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุ จ�านวน 4 ราย	ณ	บ้านป่ากุงใหญ่	ต�าบลลาดควาย

 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ตาก นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	 พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เยี่ยมผู้สูงอายุและ 
ด้อยโอกาส พร้อมมอบถงุยงัชพี เครือ่งอปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอื 
จ�านวน 2,000 บาท	ในเขตเทศบาลเมืองตาก

 

ประจวบคีรีขันธ์  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 มอบชุดยังชีพช่วยเหลือ นางทองศรี หอมฟุ้ง ซึ่งเป็น 
ผู้ป่วย อาศัยอยู่เพียงล�าพังและไม่ได้ประกอบอาชีพ ณ	 บ้านเช่าเลขที	่
15/19	ถนนสขุใจ	ซอย	1	เขตเทศบาลเมืองประจวบครีีขันธ์	พร้อมประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและช่วยเหลือต่อไป

พะเยา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เยี่ยม
ให้ก�าลังใจ เด็กชายบารมี พันธ์ดวงดี คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 
พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อไป  
ณ	หมู่บ้านเจดีย์งาม	ต�าบลท่าวังทอง	อ�าเภอเมืองพะเยา	

อุดรธานี นางเรวดี วิถี  นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอเพ็ญ	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ เยี่ยมให้ก�าลังใจ พร้อมมอบ 
ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 4 ราย	ในเขตพื้นที่ต�าบลสุมเส้า		

 

สมุทรสงคราม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรสงคราม	 เยี่ยมให้ก�าลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ป่วย และ 
ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 11 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ผ้าห่ม 
เเละเงินช่วยเหลือ	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจต่อไป												



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

ปกิณกะ

 � 24	 พ.ค.	 เวลา	 14.00	 น.	 วัดบวรนิเวศวิหาร และ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วม 
ทอดผ้าป่าสามัคคี เพ่ือน�ารายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์	 
ค่ายาส�าหรบัพระภกิษสุามเณรอาพาธ	และผูป่้วยทัว่ไป	โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	 ตดิต่อบรจิาคได้ที	่ ฝ่ายพธิกีาร	 ตกึวชิรญาณวงศ์	 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สอบถามโทร.	0	2256	4382

 � 30	พ.ค.	วนัสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ขอเชิญร่วมบริจาคซื้อดอกกุหลาบแดง เพื่อสมทบกองทุน  
30 พฤษภาฯ	รายได้น�าไปช่วยเหลอืผูป่้วยยากไร้	และค่าใช้จ่าย 
ในกิจการของโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สอบถามโทร	0	2256	4000

 � ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย  
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียน “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”  
420	 ชั่วโมง	 ค่าใช้จ่าย	 9,000	 บาท	 (สามารถแบ่งช�าระได้)	 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	 27	 พฤษภาคม	 2562	 สอบถาม 
เพิม่เตมิโทร.	0	3810	9423	

 � ส�านกังานจดัหารายได้ จดัท�าเสือ้เหลอืงมตีราสญัลกัษณ์
สภากาชาดไทย จ�าหน่าย	เพือ่ให้บคุลากรสภากาชาดไทยสวมใส่
ในโอกาสมหามงคลพระราชพธิบีรมราชาภิเษก	เดอืนเมษายน	–	
กรกฎาคม	2562	สถานทีจ่�าหน่าย	ห้องได้บญุ	ตกึอ�านวยนรธรรม	
ส�านักงานจดัหารายได้	โทร.	0	2256	4623

 � มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัคร 
เจ้าหน้าท่ีช่ัวคราว ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป 
จ�านวน	5	อตัรา และลูกจ้างชั่วคราว ต�าแหน่งพนักงานขับรถ 
จ�านวน	1	อตัรา	ปฏบิติังานทีห่มู่บ้านเดก็	มลูนธิิสงเคราะห์เดก็
ของสภากาชาดไทย	 จงัหวดันครปฐม และต�าแหน่งพนักงาน 
เลี้ยงเด็ก ปฏิบัตงิานทีม่ลูนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	
จ�านวน	1	ต�าแหน่ง	สนใจตดิต่อขอทราบรายละเอยีดและยืน่ใบสมคัร
ได้ที	่ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป	มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	 
ตกึวชิราลงกรณ	ช้ัน	1	และหมูบ้่านเดก็	มลูนธิิสงเคราะห์เดก็ของ
สภากาชาดไทย	จงัหวดันครปฐม	ในวนัและเวลาราชการ

สารพันข่าว

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

	 สภากาชาดไทย	 จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย	 
ประจ�าปีงบประมาณ		 2562	 ครั้งที่ 	 3	 โดยมี นางขนิษฐา หงสประภาส  
ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	 สภากาชาดไทย	 กล่าวเปิดงานและ 
ต้อนรับบุคลากรใหม่	 เมื่อวันที่	 2	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 โรงแรมแมนดาริน	 สามย่าน	
กรุงเทพฯ	

	 ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	จดัโครงการอบรมเทคนคิการ 
น�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่	30	เมษายน	และวันที่	1,	7	พฤษภาคม	
2562	ณ	 ห้องประชุม	 อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 สภากาชาดไทย	 ส�าหรับเจ้าหน้าที่
สภากาชาดไทยระดับหัวหน้างาน	หรือระดับ	5	ขึ้นไป	โดยมี	อาจารย์ปริญญา ชุมรุม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด	การสร้างแบรนด์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน	 เป็นวิทยากร
บรรยายและฝึกปฏิบัติเทคนิคการน�าเสนอ	การท�าสื่อน�าเสนอให้เหมาะสมและน่าสนใจ	
พร้อมฝึกปฏิบัติการน�าเสนอรายบุคคล	

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3

ฝึกอบรมเทคนิคการน�าเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center
สภากาชาดไทย


