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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1535 ปักษ์หลัง เดือนกรกฎาคม 2562

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2562

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20 

 สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบนั
การพยาบาลศรีสวรนิทริา สภากาชาดไทย เสดจ็พระราชด�าเนนิไปยงัอาคารเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสงัวรฯ สภากาชาดไทย เมือ่วนัที ่21 มถินุายน 
2562 ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 20 ตามระเบียบวาระ อาทิ คณะกรรมการประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณบดี ผู้อ�านวยการศูนย์ และผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน น�าเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อ�านวยการ 
ศูนย์บริการการพยาบาล คณะกรรมการตรวจสอบ น�าเสนอ (ร่าง) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์การบริหารงานบุคคล แทนต�าแหน่งที่ว่าง การเสนอแผนและเป้าประสงค์การปฏิบัติงานของผู้อ�านวยการส�านักงานสถาบัน
 เดือนสิงหาคม 2562 สถาบันก�าลังจะเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาการพยาบาลเด็ก 
และขยายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการ และเพื่อขับเคลื่อนผลงานวิชาการ 

ไปสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศต่อไป

 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และ 
กล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสทรงด�ารงต�าแหน่งทูตสันถวไมตรี  
ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก หรือ UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in Asia and the Pacific โดยมี 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย นายเอม่อน เมอร์ฟี ผู้อ�านวยการโครงการ 
โรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ส�านักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว 
ณ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
 โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  
ให้ทรงด�ารงต�าแหน่งทตูสนัถวไมตร ีUNAIDS ในการป้องกนัเอชไอวใีนภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิก เนือ่งจากทรงมบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิและ
ด�าเนินโครงการด้านสาธารณสุข สวัสดิการสังคม พร้อมทั้งทรงเป็นผู้สนับสนุนด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก และโครงการอื่น ๆ  
ทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัเอชไอวขีองศนูย์วจิยัโรคเอดส์ มาอย่างต่อเนือ่งยาวนาน จงึได้ด�าเนนิการจดักจิกรรมเพือ่เป็นการเทิดพระเกยีรตแิด่พระองค์ท่าน 
อาทิ การเสวนาวิชาการเรื่องเพร็พ โครงการ PrEP in the City การเปิดตัวให้บริการ xpress รวมทั้งการรับยาเพร็พ ฟรี ส�าหรับผู้รับเพร็พเป็นครั้งแรก 
จ�านวน 500 ราย ระหว่างวันที่ 8 – 31 กรกฎาคม 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ทรงด�ารงต�าแหน่งทูตสันถวไมตรี UNAIDS



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ  
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  
ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการด�าเนินงานตามภารกิจของมูลนิธิฯ ในรอบ 24 ปี
ที่ผ่านมา ด้านการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย การเฝ้าระวังป้องกันภัย และการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน 
 โอกาสน้ี เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จ 
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี ไปทอดพระเนตรนทิรรศการผลการด�าเนนิงานของมลูนธิิฯ ทีจั่ดแสดงในรปูแบบ
ต่าง ๆ  อาท ิการจดัแสดงสิง่ของท่ีบรรจใุนถุงยังชพีผ่านแอปพลิเคชนั และสามารถมส่ีวนร่วมในการทดลองบรรจถุงุยงัชพี การท�างานของ 
รถประกอบอาหารและโรงครัวประทาน รวมท้ังนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติ นอกจากน้ี  
ยังมีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าของมูลนิธิฯ เพื่อจ�าหน่ายส�าหรับหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ เพื่อน�าไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
 ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการออกร้านค้ารับเชิญต่าง ๆ ทั้งร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าจากสถานเอกอัครราชทูต 
ร้านค้าสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพ ร้านค้าจากหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนกว่า 150 ร้านค้า และวันที่ 13 
กรกฎาคม 2562 มีการแสดงพิเศษเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาส 
วันคล้ายวันประสูติ ส�าหรับงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 
2562 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

ทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2562



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบ�าเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศถวายแด่ สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อดีตอุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  

ณ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ประสูติเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2424 เป็นพระราชโอรส 

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และสมเด็จพระปิตุฉาเจ้าสุขุมาลศรี พระอัครราชเทวี ระหว่างที่ทรงด�ารงต�าแหน่งอุปนายก

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ในปี 2463 - 2475 ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสภากาชาดไทยเป็นอเนกประการ อาทิ ทรงเจรจา 

กับรัฐบาลไทยและองค์การกาชาดระหว่างประเทศ จนท�าให้สภากาชาดไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตสภากาชาด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2464  

ทรงริเร่ิมจัดงานกาชาด เพื่อแสดงกิจการของสภากาชาดไทย ชักชวนให้ประชาชนบริจาคเงินบ�ารุงกิจการสภากาชาดไทย พร้อมทรงด�าริออกหนังสือ 

“สนองโอฐ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ข่าวของสภากาชาดไทยให้สมาชิกได้รับทราบ

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานใน 

พธีิมอบใบประกาศนียบตัรให้กบัแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้าน

ต่อยอด ประจ�าปี 2562 โดยมีผู้ส�าเร็จการอบรมทั้งสิ้น 373 คน เมื่อวันที่ 

27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1210 โซน B ชั้น 12 อาคารภูมิสิริ 

มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแพทย์เข้าฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจ�าบ้าน 

และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด เพื่อให้มีความรอบรู้และช�านาญเฉพาะด้าน 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ตามหลกัสูตรของแพทยสภาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ประโยชน์

ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง 

พิธีบ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต

มอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจ�าบ้าน และแพทย์ประจ�าบ้านต่อยอด ปี 2562
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2562 เรื่อง “การจัดการภัยพิบัติในยุคปัจจุบัน 
(Update in Disaster Management)” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย  
ครบ 100 ปี ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายบรูโน ปอมมิเยร์ (Mr.Bruno Pommier) รองผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ 
คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ กล่าวปาฐกถาพเิศษ เมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องกิง่เพชร ชัน้ 3 โรงแรมเอเชยี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร
 การประชุมวิชาการคร้ังน้ี จัดข้ึนระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติในยุคปัจจุบัน  
ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรสภากาชาดไทยทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการภัยพิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีเนื้อหาส�าคัญประกอบด้วย การจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ความขัดแย้งและ
กฎหมายมนุษยธรรมที่เกี่ยวข้อง การตอบสนองภัยพิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ GIS ในการจัดการภัยพิบัติ

 ฝ่ายกายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จดัพิธที�าบญุตักบาตรพระภกิษสุงฆ์และพิธสีวดพระพุทธมนต์ เพ่ืออทุศิกศุลแก่
ผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศกึษา หรอือาจารย์ใหญ่ ก่อนมพีธิอีาจารยิปูชา เพ่ือขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562 จ�านวน 54 ร่าง 
ณ อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี วันที่ 26 มิถุนายน 2562
 พิธีอาจาริยปูชา จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตแพทย์ ช้ันปีที่ 2 ขอขมาและเคารพอาจารย์ใหญ่ก่อนการศึกษาร่างของอาจารย์ใหญ่ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน 
ของการเรียนแพทย์ และเพื่อเน้นย�้าให้นิสิตแพทย์ต้ังใจศึกษาอย่างเต็มที่ ให้สมกับความตั้งใจของผู้ที่มีจิตเป็นกุศล สละร่างกายเมื่อเสียชีวิตแล้ว 
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ท�าให้วงการแพทย์เกิดการพัฒนา และมีแพทย์ฝีมือดีมีความเชี่ยวชาญเป็นจ�านวนมาก โดยใช้เวลาเรียน 1 ภาคเรียน และ 
ในเดือนมีนาคมของทุกปี จึงจะก�าหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพให้แก่อาจารย์ใหญ่ต่อไป

ประชุมวิชาการ “การจัดการภัยพิบัติในยุคปัจจุบัน” 

พิธีอาจาริยปูชา ประจ�าปีการศึกษา 2562



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สหพันธ์สภากาชาดและสภาเส้ียววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) 
เชญิชวนเยาวชนมาร่วมสนกุไปพร้อม ๆ  กับได้ความรูท้ี ่www.safestepskids.com 
ซึง่พฒันาโดย Prudence Foundation ร่วมกับ IFRC และ Cartoon Network 
มเีหล่าตัวการ์ตูนน่ารกั ๆ  มาสาธติวิธรัีบมอืกับภยัพบัิติ โดยเดอะพาวเวอร์พฟัฟ์เกลิส์  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยสามหมีจอมป่วน และการขับข่ีปลอดภัย  
โดยกัมบอลและผองเพื่อน

 จากสถานการณ์เขื่อนกั้นน�้าเค็มคลองด่าน หมู่ที ่5 ต�าบลคลองด่าน อ�าเภอบางบ่อ จงัหวัดสมุทรปราการ ที่ก�าลังก่อสรา้งพังลงมา เมื่อค�่าของวันที่ 
4 กรกฎาคม 2562 ส่งผลท�าให้น�้าทะเลหนุนเข้าท่วมบ้านพักเจ้าหน้าที่ชลประทาน และบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ได้รับความเสียหาย 
แต่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ด้านในให้อพยพออกมายังที่ปลอดภัยแล้ว 

 สภากาชาดไทย ได้ส่ังการให้สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส ลงพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ความเสียหายและเตรียมให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลอืต่อไป โดยร่วมกบัเหล่ากาชาดจงัหวดัสมทุรปราการและส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดัสมทุรปราการ และวนัที ่5 กรกฎาคม 2562  
ได้น�าชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย จ�านวน 28 ชุด ไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชลประทานที่บ้านพักได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้นแล้ว

เชิญชวนเยาวชนร่วมสนุกและได้ความรู้ไปกับเหล่าตัวการ์ตูน

สภากาชาดไทย รุดบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยคันกั้นคลองด่านแตก



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

 ขอนแก่น นางวรารักษ์ รงัษ ีนายกกิง่กาชาดอ�าเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  
ณ ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานบ้านไผ่ (ศนูย์มีชัย) มผีูบ้รจิาคโลหติ 105 ราย 
คิดเป็นปริมาณโลหิต 45,350 ซีซี. มีผู้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ  
13 ราย และบริจาคดวงตา 15 ราย          

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

เพชรบุรี นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
เพชรบุรี มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 8 ราย ในพื้นที่ต�าบลบางตะบูน อ�าเภอบ้านแหลม 
 
 

อบุลราชธาน ีนางยพุาภร วิฑรูย์  นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดอบุลราชธานี 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่อง
อุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายราตรี แสนพล ผู้ประสบอัคคีภัย  
ณ บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 3 ต�าบลโสกแสง อ�าเภอนาจะหลวย           

พิษณุโลก นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
มอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบอคัคภียั จ�านวน 2 ราย 
ในเขตพื้นที่อ�าเภอบางระก�า  

เชียงใหม่ นางกิติยา ฮวกนิล นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอสันทราย  
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอ�าเภอ มอบถุงยังชีพแก ่
ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จ�านวน 20 ราย ในพื้นท่ี 7 ต�าบล  
เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบืิ้องต้น  

มุกดาหาร ทันตแพทย์หญิง ศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาด
จังหวดัมกุดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั  
เยี่ยมให้ก�าลังใจ นางวันค�า วงค์ขวาหูม อายุ 81 ปี ผู้ประสบอัคคีภัย 
พร้อมมอบถุงยังชีพ และเคร่ืองอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
เบื้องต้น ณ บ้านหนองยางน้อย หมู่ที่ 5 ต�าบลชะโนดน้อย อ�าเภอดงหลวง 



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

ปกิณกะ

 � 28 ก.ค. เวลา 09.30 – 15.30 น. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
เปิดบริการให้นักท่องเท่ียวและประชาชนท่ัวไปเข้าชมสวนงู ฟรี  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเวลา 11.00 น. และ 14.30 น.  
ชมการแสดงสาธติการจับง ูณ สวนง ูสถานเสาวภา

 � 3 ส.ค. เวลา 10.00 – 15.00 น. ความสขุ สนกุ สขุสนัต์  
กลบัมาอกีครัง้ กบังานสนุกสุขสันต์วันพบปะ Happy family day 
2019 ณ สวนสนกุดรมีเวร์ิล ผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและ 
กะโหลกศรีษะพร้อมครอบครวั ร่วมงานฟร ีลงทะเบยีนโทร. 0 2256 4330

 � 6 ส.ค. เวลา 19.00 น. สภากาชาดไทย ร่วมกบั ธนาคารกสกิรไทย 
จดัคอนเสิร์ต “The Duets Concert ” Rhythm of Life, Colors of 
Love ดืม่ด�า่กบัจงัหวะของความรกัในหลากหลายอารมณ์ ผ่านการจบัคู่ 

ดวลเพลงของ 16 ศลิปินคุณภาพ อาท ิพรีะพฒัน์ เถรว่อง (บ)ี ไพบลูย์เกียรติ  

เขียวแก้ว (ปั่น) อัญชลี จงคดีกิจ (ปุ๊) ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (กบ) 

บอย พีชเมกเกอร์ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน 
เปิดขายบตัรทีไ่ทยทคิเกต็เมเจอร์ รายได้สมทบทุนการก่อสร้างและ 
จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพ่ืออาคาร “ศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 � โครงการ “ปันน�้าใจ ในสายฝน” แบ่งปันให้เด็กนักเรียน 
ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่วมบริจาคเงินซื้อเสื้อกันฝน  
ให้น้อง ๆ มเีส้ือกนัฝนใส่ไปโรงเรยีนในช่วงฤดฝูน ป้องกนัการเจบ็ป่วย  
ลดการขาดเรยีน ไม่เสียโอกาสทางการศกึษา ป้องกันเคร่ืองแต่งกาย  
อุปกรณ์การเรียนเปียกและเสียหาย บริจาคผ่านบัญชี ธนาคาร 
ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ช่ือบัญชี “สภากาชาดไทย ส�านักงาน
จัดหารายได้ (2)” บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 045-2–62588–8 หรือ
บริจาคออนไลน์ผ่าน www.redcrossfundraising.org

 � ร่วมบริจาคสนับสนุนภารกิจ "สภากาชาดไทย" โดยการ 
แลกคะแนนบตัร First Choice 1,000 คะแนน = เงนิบริจาค 100 บาท 
โดยผ่านแอปพลิเคชนั UCHOOSE, www.firstchoice.co.th, เจ้าหน้าท่ี
ศนูย์บรกิารลกูค้า โทร. 0 2345 6789 หรอืแลกคะแนนผ่านมอืถอื  
กด *456*60256* หมายเลขบัตร 4 หลกัสดุท้าย แล้วโทรออก ตัง้แต่ 
วนัน้ี - 31 ธันวาคม 2562

 � โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะด�าเนินการ
ก่อสร้างอาคารศนูย์บรูณาการบรกิารด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(EX-OPD) ต้ังแต่วันที ่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ท�าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงเส้นทางจราจร (ประตูเข้า – ออก) โดยใช้ประตู 1  
หรอืประต ู6 เพือ่มาติดต่อยงัอาคาร ภปร และใช้ประต ู2 หรอืประต ู4  
เพื่อเดินทางออกจากโรงพยาบาล และจุดรับส่งผู้ป่วยอาคาร ภปร  
(หน้าห้องฉกุเฉนิเก่า) ย้ายมายงับรเิวณลานหกูระจง สอบถามรายละเอียด
เพิม่เตมิโทร. 0 2256 5000

 � ศนูย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้รบัแจ้งว่านายณรงฤทธิ์ 

(ต้น) แอบอ้างเชิญชวนบริจาคเงินสมทบทนุงานเทียนส่องใจเนือ่งใน 
วันเอดส์โลก งานการกุศลต่าง ๆ รวมถึงเชิญศิลปินดาราเสนอชื่อ 
เพื่อเข้าร่วมงานและเข้าเฝ้ารับประทานของที่ระลึกในงานดังกล่าว 
ผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นอย่างมาก  
จงึประกาศแจ้งเตอืนให้รับทราบโดยท่ัวกนั

สารพันข่าว

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ งานบริการโลหิต 
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา
สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค

 ขอเชิญชวนทุกท่านส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กัน ผ่านการสั่งจองผ้าพันคอ
ไหมซาตนิ ลายดอกกหุลาบ บนพืน้สฟ้ีา - เหลอืง จากปลายพูก่นัของอาจารย์
พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก พฤกษศิลปินชื่อดังระดับโลก ขนาด 1 x 1 เมตร และ  
Exclusive set ผ้าพนัคอขนาดใหญ่พเิศษ ลายดอกกหุลาบ บนพืน้สเีขยีว - ม่วงเข้ม  
ขนาด 1.4 x 1.4 เมตร บรรจุในกล่องกระดาษซ่ึงออกแบบอย่างพิถีพิถัน 
ส�าหรับเป็นของขวัญแด่ท่านและคนพิเศษ เพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบ�าบัด
มะเร็งจุฬาฯ สนใจสั่งซื้อได้ทาง https://forms.gle/SrB5HuWtpfQTFcih8

บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน

สมทบกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบ�าบัดมะเร็งจุฬาฯ

ประกวดเรียงความ “Love Mom Story เล่าเรื่องแม่”

 สมาคมรกัแม่ ร่วมกบั สภากาชาดไทย 
ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมประกวด
เรยีงความ “Love Mom Story เล่าเรือ่งแม่” 
โดยจะคัดเลือกผลงาน 2 เรื่อง (ประเภท
สถาบนัการศกึษา และรายบคุคล) เพือ่รบัโล่ 
รางวัลพระราชทานฯ หรือโล่รางวัลจาก
สมาคมรักแม่ และประกาศนยีบัตร พร้อม
คดัเลอืกเพือ่น�ามาสร้างสรรค์เป็นหนงัสัน้ 
คุณธรรมในการรณรงค์ปลูกจิตส�านึก 
ด้านความกตัญญู ส่งใบสมัครพร้อม
ผลงานเรียงความ มาที่ Email :  
lovemom11125375@gmail.com  
ภายใน 20 กรกฎาคม 2562 โดยจะประกาศ
ผลการคดัเลอืก วนัที ่25 กรกฎาคม 2562 
สอบถามเพิ่มเติมได้ โทร. 06 1991 6154


