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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1533 ปักษ์หลัง เดือนมิถุนายน 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ เนื่องในวันอานันทมหิดล

	 เมื่อวันที่	 9	 มิถุนายน	 2562	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคาร	อปร	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	 
เน่ืองในวนัอานนัทมหดิล วนัคล้ายวนัสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล	พระอัฐมรามาธบิดนิทร	ในการนี	้ทรงวางพวงมาลาของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	 
พระบรมราชินี	และพวงมาลาส่วนพระองค์
	 จากนั้น	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุมเฉลิม	 พรมมาส	 พระราชทานพระราชวโรกาสให้	 ผู้แทนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์	 ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
เฝ้าทลูละอองพระบาท	ทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายเงนิสมทบทุนมูลนธิิอานนัทมหิดล	พร้อมกันน้ี	พระราชทานพระราชวโรกาสให้	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณบดีคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเงินดังกล่าว	
	 ส�าหรับเข็มวันอานันทมหิดล ประจ�าปี 2562 ฝ่ายกิจการนิสิต	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ได้จัดท�าขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยเฉพาะในการพระราชทาน 
ก�าเนิดแพทย์จุฬาฯ และเพื่อหารายได้สนับสนุนมูลนิธิอานันทมหิดล	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	 รวมทั้งน�าไปช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ	 
และผู้ป่วยยากไร้	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	จดังานวันสถาปนา	ครบ	105	ปี	เพือ่ร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว	 ที่ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 เมื่อวันที่	 30 พฤษภาคม 2457	 โดย	 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  

วชัรสนิธ	ุผูอ้�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เป็นประธานพธิสีงฆ์	พร้อมเปิดงานจฬุาฯ	บาซาร์	ประจ�าปี	2562	ณ	บริเวณโถงช้ันล่าง	

อาคารแพทยพัฒน์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2562	 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการ
สภากาชาดไทย	น�าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี	วันที่	3	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องรับรองชั้นล่าง	

อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย

ลงนามถวายพระพร

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 105 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	30	พฤษภาคม	2562	นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานพิธีสวมหมวกและให้โอวาทแก่นักศึกษาพยาบาล	 
ของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จ�านวน	209	คน	ณ	ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ	กมลาศน์	
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาพยาบาลที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การประเมิน	 เข้าสู่วิชาชีพ
พยาบาล	 รวมทั้งปลูกจิตส�านึกให้เป็นผู้ส�ารวมกาย	 วาจา	 ใจ	 เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น	 มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของพยาบาล	 รวมทั้งรักในศักดิ์ศรี	
เกียรติภูมิของสถาบันและวิชาชีพการพยาบาล	
	 ส�าหรับหมวกพยาบาลสภากาชาดไทย	เป็นหมวกสีขาวล้วนไม่มีแถบคาด	สีขาวที่ใช้เป็นเครื่องแบบและหมวกพยาบาลนั้น	หมายถึง	ความบริสุทธิ์
ทั้งกายและใจ	ความสุภาพถ่อมตน	การรักษาวินัย	และการบริการแก่เพื่อนมนุษย์

	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	 2562	 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก	 2562	 
ภายใต้แนวคดิ Safe blood for all – โลหติปลอดภยัทัง้ผูใ้ห้และผู้รบั	เพือ่เป็นวนัขอบคุณผู้บริจาคโลหติ	โดยมศิีลปินดาราร่วมงาน	และร่วมขบัร้องเพลง
แห่งการให้ “โลกหมนุด้วยน�า้ใจ”	พร้อมเสวนาในหวัข้อ	“โลหติปลอดภยัทัง้ผู้ให้ และผู้รบั”	ณ	ห้องจุมภฎ	ช้ัน	9	ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย
 กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเสาร์ท่ี 15 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	 อาทิ	 
การรับบริจาคโลหิต	สเต็มเซลล์	อวัยวะ	และดวงตา	กิจกรรม	Wall	of	Humanity	หรือก�าแพงแห่งมนุษยธรรม	เชิญชวนผู้ร่วมงานเขียนข้อความนิยาม
ของค�าว่า โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ	 การจัดแสดงนิทรรศการ	 การแสดงจากชมรมอาสายุวกาชาด	 มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน	 เกมสนุกชิงรางวัล
มากมาย	และการจัดเลี้ยงอาหารผู้บริจาคโลหิต	พร้อมรับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก	2562	เป็นที่ระลึก	

งานแถลงข่าววันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562

พิธีสวมหมวกนักศึกษาพยาบาล 

ประจ�าปีการศึกษา 2561



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการ	โรงพยาบาลปิยะเวท	และ Dr. Stephen Mills	ผูอ้�านวยการระดับภูมภิาค	โครงการ	USAID	LINKAGES	

ประเทศไทย	และลาว	องค์การแฟมิลี	เฮลท์	อินเตอร์เนชันแนล	(FHI	360) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 

โรงพยาบาลปิยะเวท และองค์การแฟมิลี เฮลท์ อินเตอร์เนชันแนล (FHI 360)	 ในข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ 

ด้านเอชไอวี	 แก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองในโรงพยาบาลเอกชน	 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 16	 

โรงพยาบาลปิยะเวท	กรุงเทพฯ

	 ความร่วมมือในครั้งนี้มีความส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้เกิดการพัฒนารูปแบบให้บริการด้านเอชไอวี	 การน�าเข้าสู่บริการ	 ตรวจหา	 รักษา	

การให้บริการเพื่อป้องกันการติดเชื้อ	 รวมทั้งการคงอยู่ในระบบการรักษาอย่างเข้มข้นเพื่อยุติปัญหาเอดส์และลดการตีตรา	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล

 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ส่งทีมกู้ชีพ EMS ออกปฏิบัติการ ณ บริเวณท่าเทียบเรือ 

แหลมฉบัง อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากเหตุการณ์ตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสารเคมีระเบิด เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2562	 

ส่งผลให้ประชาชนทีอ่าศัยอยูบ่รเิวณใกล้เคยีงได้รบัผลกระทบจากละอองสารเคม	ีท�าให้มอีาการแสบคนัผิวหนัง	ระคายเคอืงตา	และมีอาการ 

จุกแน่นหน้าอก

 ทีมกู้ชีพ EMS	ประกอบด้วย	พยาบาลวิชาชีพ	ผู้ช่วยพยาบาล	พนักงานฉุกเฉินทางการแพทย์	ไปประจ�าจุดของท่าเรือแหลมฉบัง	

เพือ่ประเมนิและช่วยเหลอืเบือ้งต้น	พร้อมประสานกบัทีมในโรงพยาบาลเพือ่เตรยีมรบัผูป่้วย	โดยโรงพยาบาลได้จดัเตรยีมอปุกรณ์	ตัง้เตน็ท์

ช�าระสารเคมี	และปฏิบัติการตามแผนอุบัติภัยหมู่	

	 สรุปรายงานจ�านวนผู้ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	ทั้งสิ้น	57	ราย	เป็นเพศชาย	26	ราย	

เพศหญิง	31	ราย	โดยมีอาการทางผิวหนัง	ตา	และระบบทางเดินหายใจ	ทั้งนี้ไม่มีผู้ประสบอุบัติภัยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

ขยายบริการด้านเอชไอวี

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติภัยจากสารเคมีตู้คอนเทนเนอร์ระเบิด



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 เม่ือวันที่	 5	 มิถุนายน	 2562 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด 

จังหวัดตราด	จัดโดย	ส�านักงานยุวกาชาด	สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	เหล่ากาชาดจังหวัดตราด	มีผู้บริหารและครูผู้แทนจากหน่วยงานภาคการศึกษาต่าง	ๆ 	

ในจังหวัดตราด	 กว่า	 150	 คน	 ร่วมประชุม	 ณ	 ศาลาประชาคมจังหวัดตราด	 โดยมี นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 

บรรยายพิเศษ เรื่อง อาสาสมัครสภากาชาดไทยและการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

	 ส�านักงานยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 ได้จัดโครงการ	 “ขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาในการเป็นที่พ่ึง

ของประชาชนอย่างยั่งยืน”	 ขึ้น	 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	 เพื่อมุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่าง	 ๆ	 และพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มี 

ความรอบรู้	 ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ	 ไทยแลนด์	 4.0	 มีจิตอาสา	 พร้อมเป็นที่พึ่งพาและเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป	 

ซึ่งมีกระบวนการด�าเนินงาน	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 1.	 การประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด	 ที่จัดขึ้นในครั้งน้ี	 เพื่อสรรหาเยาวชนจิตอาสา	 ท�าความเข้าใจ	 

ร่วมกันวางแผนงานในการด�าเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด	รวมถึงประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเยาวชน

ของจังหวัด	2.	การสร้างเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทย	และ	3.	การพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้

	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	2562	นายวิเชียร จันทรโณทัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 เป็นประธานเปิดการอบรม	 "ท�าดี ท�าง่าย ให้เลือด" 

โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต	ปีการศึกษา	2562	ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมสตาร์เวลล์	บาหลีรีสอร์ท	อ�าเภอเมือง	 

จังหวัดนครราชสีมา	 โดย	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 เครือเจริญโภคภัณฑ์	 ได้จัดกิจกรรมสัญจรขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่อง 

การบริจาคโลหิต	 และสร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้กล้าและผู้น�าในการบริจาคโลหิต	 นอกจากนี้	 ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร ส�านักงานบริหาร 

สภากาชาดไทย ได้ร่วมออกบูทให้ความรู้เรื่องการน�าเครื่องหมายกาชาดไปใช้อย่างถูกต้อง	อีกด้วย	

	 ในคร้ังนี้มีสถานศึกษาเข้าอบรม	 จ�านวน	 29	 แห่ง	 ครูและนักเรียน	 จ�านวน	 190	 คน	 โดยจะจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามจังหวัดในภาคต่าง	 ๆ	 

ทั่วประเทศ	ระหว่างเดือนมิถุนายน	จนถึงเดือนสิงหาคม	2562	

การประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด จังหวัดตราด

เยาวชนไทยให้โลหิต 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2562	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

จัดกิจกรรมรณรงค์โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 (World No Tobacco Day 2019)	โดยค�าขวัญในปีนี้	คือ	“Tobacco 

burns your lungs : บุหรี่เผาปอด”	มีการจัดแสดงนิทรรศการ	และกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนถึงอันตรายของบุหรี่	เพื่อให้ตระหนักถึง

ผลกระทบและปัญหาด้านสุขภาพ	ณ	บริเวณชั้นล่าง	อาคารจักรพงษ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และอาคารอนุสรณ์	๑๐๐	ปี	โรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองและไม่เป็นภาระ

ค่าใช้จ่ายของครอบครัวในเรื่องการจัดการศพ รวมทั้งได้กุศลจากการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกัน สมาคมฯ	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	18	

มิถุนายน	2547	เพื่อสงเคราะห์จัดการฌาปนกิจสมาชิกที่ถึงแก่กรรม	ปัจจุบันมีสมาชิก	8,958	ราย	ได้ช่วยเหลือสมาชิกไปแล้ว	947	ราย	

เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น	146,760,960	บาท	โดยเรียกเก็บจากสมาชิกรายละ	20	บาท	เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต

	 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าของสภากาชาดไทย	 สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 ได้ที	่ 

อาคารเฉลิม	 บูรณะนนท์	 ชั้น	 3	 ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล	สภากาชาดไทย	สอบถามคุณสมบัติสมาชิกและรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร.	0	2256	4057	และ	08	3263	6056	ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่	http://hrtrcs.redcross.or.th	

เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

มุมความรู้

การบริจาคโลหิตท�าให้อ้วนจริงหรือไม่ ?

การบริจาคโลหิตไม่ท�าให้อ้วน	สาเหตุแท้จริงที่ท�าให้อ้วน	อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย	อาทิ	

	 การรับประทานอาหารมากเกินไป	โดยเฉพาะแป้ง	และไขมัน

	 ความบกพร่องของการเผาผลาญพลังงาน	ฮอร์โมน	พันธุกรรม	

	 ขาดการออกก�าลังกาย

	 อายุมากขึ้น	มีโอกาสน�้าหนักเพิ่มได้ง่าย	เนื่องจากมีอัตราการเผาผลาญน้อยลง

โรงพยาบาลปลอดบุหรี่



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

 ขอนแก่น นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอบ้านไผ่	 พร้อม
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ ร่วมกับภาคบริการโลหิต 
แห่งชาติที่ 6 ออกรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอ�าเภอบ้านไผ่ 
มีผู้บริจาคโลหิต	444	ราย	คิดเป็นปริมาณโลหิต	188,000	ซีซี								

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

 หนองบัวล�ำภู  นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
หนองบัวล�าภู	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด	 มอบบ้านกาชาด ในโครงการมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ นางเกย แซงตานูน  
บ้านเลขที่	197	บ้านทุ่งกุลา	ต�าบลเก่ากลอย	อ�าเภอนากลาง		

 ชัยภูมิ นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	เยีย่มให้ก�าลงัใจ นายฉลาด  
ศรวีงษ์ชยั ผูป้ระสบอคัคภียั พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอื
ในเบื้องต้น	ณ	บ้านเลขที่	188	หมู่ที่	8	ต�าบลนาเสียว	อ�าเภอเมืองชัยภูมิ													

ลพบุรี นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	เยี่ยมให้ก�าลังใจ 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 8 ราย พร้อมมอบ
เครือ่งอปุโภค บรโิภค เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในเบ้ืองต้น	ในเขตพืน้ที่
ต�าบลป่าตาล	อ�าเภอเมืองลพบุรี		

ยะลำ คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอเบตง เยีย่มให้ก�าลงัใจ 
ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ	 ณ	 บ้านเลขที่	 113	 หมู่ที่	 4	
ต�าบลธารน�้าทิพย์
  

ปรำจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
ปราจีนบุรี	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	เยี่ยม  
นางอุบล แปลกจิตร ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค  
บริโภค และเงินช่วยเหลือ จ�านวน 5,000 บาท	บ้านเลขที่	 28	หมู่ที่	 1	
ต�าบลเกาะลอย	อ�าเภอประจันตคาม	



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

ปกิณกะ

 � ส�านักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร
เยาวชนจิตอาสา	 อายรุะหว่าง	 15	 –	 30	 ปี	 ทีม่คีวามสนใจ
และพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืกจิการของสภากาชาดไทย	เป็นแกนน�า 
อาสายวุกาชาด	 ผูน้�าในการสร้างสรรค์กจิกรรมต่าง	 ๆ	 ให้กับ
สงัคม	 โดยผูท่ี้ได้รบัคดัเลอืกจะต้องเข้าร่วมการอบรมแกนน�า 
อาสายุวกาชาด ระหว่างวันที่ 11- 13 กรกฎาคม 2562  
ณ บ้านรมิทราย รสีอร์ท จงัหวดัระยอง	โดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	 
ปิดรับสมัครวันที่	 21	 มิถุนายน	 2562	 สอบถามเพิ่มเติม 
โทร.	06	5548	1115	

 � ศูนย์จักษุมาตรและแว่นตา สภากาชาดไทย เปิดให้
บริการเต็มรูปแบบทั้งตรวจวัดสายตาโดยจักษุแพทย์ พร้อม
ประกอบแว่นด้วยเลนส์คุณภาพเยี่ยมในราคาย่อมเยา	 และ
น�ารายได้ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสทางสายตา	 เปิดบรกิารทุกวนั
จนัทร์	–	ศกุร์	ช่วงเช้าเวลา	08.30	-	11.30	น.	และช่วงบ่ายเวลา	 
13.00	 -	15.30	น.	สอบถามเพิม่เตมิโทร.	0	2251	7853	 -	6	
ต่อ	1104

 � ขอเชญิผูม้จีติศรทัธาร่วมกิจกรรมวิง่การกศุล "BANG 
PHRA RUN 2019" ในวันที	่ 11	สงิหาคม	2562	ระยะทาง	 
5	 กโิลเมตร	 และ	 10	 กโิลเมตร	 ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่ :	 
http://bit.ly/Bang-Phra-Run-2019	รายได้หลงัหกัค่าใช้จ่ายส่วน
หนึง่สมทบทุน	ศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟสุูขภาพผู้สูงอาย	ุสภากาชาดไทย	
ต�าบลบางพระ	อ�าเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุี

 � สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย	 จ�ากัด รับสมัคร 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จ�านวน 1 ต�าแหน่ง ปฎิบัติงานที่ส�านักงาน
สหกรณ์ฯ ศรีราชา	 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่	 12	
กรกฎาคม	2562	ดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที	่www.trcs-coop.com	 
สอบถามเพิ่มเติมโทร.	 0	 2256	 4081	 –	 5	 ต่อ	 124,	 222	 
หรอื	0	3832	2484

 � ชวนช้อปได้บุญ สินค้าไทยวาโก้ ชดุชัน้ใน	เสือ้ผ้าสตรี 
	 เสื้อผ้าเด็ก	 ราคาพิเศษ	 วันที่	 18	 -	 20	 มิถุนายน	 2562	 
เวลา	08.00	-	17.00	น.	ณ	ลานสนามเปตอง	หน้าห้องได้บุญ	 
ตกึอ�านวยนรธรรม	ส�านักงานจัดหารายได้	

สารพันข่าว

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 Mr. Lin Feipeng ผู้อ�านวยการบริษัท	 SKYLINE	 OPTICAL	
TRADING	SDN.	BHD.	พร้อมคณะ มอบกรอบแว่นตา จ�านวน 1,000 อนั 
เพ่ือให้ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
น�าไปช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส	โดยม	ีนางสนุษิฐิดา เพชรด้วง ผูช่้วยผูอ้�านวยการ
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 และแพทย์หญิงเกศณี  
สนิฉลอง หวัหน้าศูนย์จักษุมาตรและแว่นตาสภากาชาดไทย	รบัมอบเมือ่วนัที	่
5	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติ	สภากาชาดไทย

รับมอบกรอบแว่นตาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส


