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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1536 ปักษ์แรก เดือนสิงหาคม 2562

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ประพันธ์ โดย ปิยะพงษ์ โพธิ์เย็น
นักวรรณศิลป์ชำานาญการ สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

 เฉลิมพระชนม์ บรมราชชนนี  พระเป็นศรี ของแผ่นดิน ปิ่นสยาม
พระบารมี แผ่ไพศาล ขนานพระนาม  พระจริยาวัตร งดงาม ประจักษ์ใจ
 ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษม สำาราญ นิรัติศัย 
สถิตมั่น เป็นมิ่งขวัญ ประชาไทย  ต่างแซ่ซ้อง ถวายชัย นิรันดร 

ทรงพระเจริญ



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	 พลเรือเอก	 พงษ์เทพ	 หนูเทพ	 องคมนตรี	 เป็นผู้แทนพระองค	์

ไปในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต	ครั้งที่	45	ซึ่งกองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่  

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	โดยเสด็จพระราชกุศลบ�ารุงสภากาชาดไทย 

 โดยเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก 4 บทเพลง จากวงดุริยางค์ราชนาวี และการขับร้องเพลงจากนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี และศิลปิน 

รับเชิญในบทเพลงต่าง ๆ อาทิ เฉลิมรัชกษัตรา มหาวชิราลงกรณ คู่พระบารมีแห่งองค์พระราชา ใบไม้ และยังยิ้มได้

 เมือ่วันที ่11 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์กติตคิณุ	นายแพทย์ประพนัธ์	ภานุภาค ผูอ้าํนวยการศนูย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน

เปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวการบริการ	 Xpress	 มิติใหม่ของการให้บริการเอชไอวี	 ภายใต้กิจกรรมเทิดพระเกียรติ	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า 

โสมสวลี	 กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 เนื่องในโอกาสทรงดํารงตําแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  

(UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention in Asia and the Pacific) และเพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 62 ปี 

13 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีบริการแจกเพร็พ	ฟรี	ส�าหรับผู้ที่รับเพร็พเป็นครั้งแรก	จ�านวน	500	ราย	ระหว่างวันที่	8	–	31	กรกฎาคม	2562	 

ณ	คลีนิคนิรนาม	สภากาชาดไทย

 การบริการ Xpress เป็นการให้บริการตรวจเอชไอวีที่รวดเร็ว พัฒนาขึ้นเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยเปิดช่องทางพิเศษให้สามารถ

ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการผ่านเว็บ	TestMeNow	(https://res99.org)	และเพิ่มทางเลือกในการรับผลตรวจเลือด ผ่านทางไลน์ 

อีเมล หรือ SMS โดยไม่ต้องรอรับผลที่คลีนิคนิรนาม

แถลงข่าวกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ บริการ Xpress

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 45 



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุทธพิงศ์	วชัรสนิธ	ุผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจดั 

“โครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติ”	 ให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก	 พ.ศ.	 2562	 และเป็นปีมหามงคลท่ี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ	 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	 พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย	 ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 67	 พรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจต่าง ๆ ในการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า การจัดโครงการบริการทางการแพทย์ขั้นสูงนั้นเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี  

โดยมุ่งช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซับซ้อนแก่ประชาชนทุกระดับ ให้มีโอกาสได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยเทคโนโลยีระดับสูงเป็นกรณีพิเศษ 

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบจํานวนผู้ป่วยตามโครงการ ประกอบด้วยโครงการหลัก	 

5	กลุ่มโครงการ	ได้แก่	1.	โครงการสขุภาพผู้สงูอาย	ุ2.	โครงการผ่าตัดแก้ไขความพิการ	3.	โครงการรกัษาโรคมะเรง็ด้วยเทคโนโลยใีหม่	

4.	 โครงการรักษาโรคเร้ือรังและปลูกถ่ายอวัยวะ	 และ	 5.	 โครงการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรม	 โดยมีผู้ป่วยที่ได้

เข้ารับการรักษาจํานวนทั้งสิ้น 500 ราย นอกจากนี้	 ยังมีโครงการผ่าตัดขั้นสูง	 10	 กลุ่มโรค	 ให้แก่ผู้ป่วยจํานวน 150 ราย ได้แก่  

โครงการผ่าตัดรักษาหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องท้องโป่งพองด้วยขดลวดคํ้ายัน (EVAR) โครงการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ 

โครงการผ่าตัดมะเร็งกระดูกด้วยข้อโลหะเทียมชนิดพิเศษ โครงการผ่าตัดสร้างนิ้วหัวแม่มือให้ผู้พิการแต่กําเนิด โครงการผ่าตัดเด็ก 

กระดูกสันหลังคดด้วยคอมพิวเตอรน์ําวิถี โครงการผ่าตัดรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ โครงการผา่ตัดสอ่งกล้องซ่อมเอ็นหุ้มขอ้ไหล่

ผู้สูงอายุ โครงการผ่าตัดรักษากระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทแบบเจาะรูแผลเล็กให้ผู้สูงอายุ โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าเทียม

ให้ผู้ป่วยข้อเท้าเสื่อม โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ข้อเข่าเสื่อม

บริการทางการแพทย์ขั้นสูงเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยผู้ป่วยโรคซับซ้อน 



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร	พุทธรังษี	ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรม
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูผู้สอนนักเรียนพิการทางสายตา	และอาสาสมัครช่วยคนพิการ	จํานวนทั้งสิ้น 35 คน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งการอบรมหลักสูตรน้ีเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจําปี 2562  
ภายใต้แนวคิด First Aid and Excluded People : Addressing Exclusion though first aid การเผยแพร่ความรู้ ฝึกทักษะด้านการปฐมพยาบาล
ให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการ 
 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลกข้ึน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  
ระยะที่	1	การอบรมปฐมพยาบาลให้แก่ผู้พิการ นอกจากครูผู้สอนนักเรียนพิการทางสายตาและอาสาสมัครช่วยคนพิการ ยังประกอบด้วย ประชาชน
ทั่วไปที่พิการทางสายตา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวและ 
ผูด้แูลคนพกิาร ในวนัที ่5 – 6 สิงหาคม 2562 ในกลุม่ผูม้คีวามบกพร่องทางการมองเหน็และการเคลือ่นไหว	และระยะที	่2	การจดังานวนัปฐมพยาบาลโลก	

ในวันพุธที่	4	กันยายน	2562	ณ	อาคารแพทยพัฒน์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

 สภากาชาดไทย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	15	จังหวัดในเขตภาคใต้” ระหว่าง

วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องนครินทร์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมี นายแพทย์พิชิต	ศิริวรรณ	รองผู้อํานวยการสํานักงาน

บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ นายลือชัย	เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ

 การประชุมในครั้งนี้จัดข้ึนเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน รวมทั้งบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ระหว่างหน่วยงานของสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด 

เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีภาคใต้ 15 จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าท่ี 

กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม 

กิจกรรมการอบรมปฐมพยาบาล เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้”
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดงานวันรักษ์เปลือกตา	 (LID	 DAY) โดยมี รองศาสตราจารย	์ 

แพทย์หญิงงามจิตต์	 เกษตรสุวรรณ หัวหน้าศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	 แป้ง	 -	 นวลพรรณ	 ล�่าซ�า และ 

ญาญ่า	 -	 อุรัสยา	 เสปอร์บันด์ เซเลบริต้ีและนักแสดงช่ือดัง ร่วมเสวนา พูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคตาแห้ง 

ชนิดต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน พร้อมวิธีการดูแลรักษาดวงตาที่ถูกต้อง ณ บริเวณชั้นล่าง อาคาร 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 โรคตาแห้งชนิดต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตัน เป็นโรคที่พบในผู้ป่วยจํานวนมากและเป็นโรคเรื้อรัง จากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ การใช้คอนแทคเลนส์ 

การใช้เครือ่งสาํอางรอบดวงตา โดยไม่ดูแลหรอืทาํความสะอาดเปลอืกตาให้ดพีอ ทาํให้ต่อมไขมนัทีเ่ปลอืกตาอดุตนั เกดิอาการตาแห้ง คนั ระคายเคอืงตา 

ตาสู้แสงไม่ได้ ปัจจุบันประเทศไทยยังมีบุคลากรทางการแพทย์และมีผู้ป่วยจํานวนไม่มากนักที่มีความรู้ในการดูแลรักษาโรคนี้อย่างครบถ้วน

 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	แถลงข่าวการรักษาอาการป่วยของนายหัฒศนัย	 ไกรบุตร	หรือวินัย	 

ไกรบุตร	 ดารานักแสดง	 ที่ป่วยด้วยโรคตุ่มน�า้พองใสหรือเพมฟิกอยด ์ ซึ่งเป็นโรคที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู ้

ที่ถูกต้อง ณ ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

	 ศ.ดร.นพ.ประวิตร	อัศวานนท์ หัวหน้าสาขาวิชาตจวิทยา (หรือโรคผิวหนัง) ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ให้ข้อมูลว่า โรคนี้เกิดจากภูมิต้านทานท�าอันตรายอวัยวะของตนเอง	ทําให้เกิดโรค 

แพ้ภูมิตัวเองขึ้น ซึ่งโรคเพมฟิกอยด์เป็นโรคท่ีมีมานานแล้ว พบไม่บ่อย แต่ก็มีผู้ป่วยจํานวนไม่น้อยที่ป่วยเป็นโรคน้ี	 ท�าให้มีการหลุดลอกของ 

ช้ันหนังก�าพร้าออกจากชั้นหนังแท้ นายวินัย ไกรบุตร มีอาการผื่นแดงคันทั่วตัวนํามาก่อน ต่อมาเริ่มมีตุ่มนํ้าใส มีลักษณะพอง แตกเป็นแผลถลอก  

คณะแพทย์รักษาด้วยยาคอร์ติโคสเตียรอยด์และยากดภูมิคุ้มกัน การดําเนินของโรคค่อนข้างเรื้อรัง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรักษา พร้อมกับให ้

คําแนะนําในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วย

แถลงข่าวการรักษาโรคตุ่มน�้าพองใส

วันรักษ์เปลือกตา (LID DAY)



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 อินเทอร์เน็ตกลายเป็นโลกอีกใบ และยังเป็นโลกที่มีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนอาจตามไม่ทัน นักวิเคราะห์ระดับโลก 

อย่าง Mary Meeker จาก Bond Capital ได้วิเคราะห์ใน ‘Internet Trends Report’ ทุก ๆ ปี เรื่องที่ควรรู้จาก Internet Trends 2019... 

 • Youtube, Instagram, stories ในแอปพลิเคชันต่าง ๆ และ podcast เป็นที่นิยมมากขึ้น 

 • ‘ภาพ’ ยังเป็นรูปแบบสื่อที่ได้รับความนิยมที่สุด 

 • วงการ ‘เกม’ มีการพัฒนาในมิติของคอมมูนิตี้ เป็นเหมือน social platform ที่ใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ 

 • ‘Freemium’ เป็นโมเดลท่ีได้รับความนิยมสําหรับธุรกิจออนไลน์ : โดยเฉพาะผู ้ให้บริการ cloud หรือ streaming  

  อย่างเช่น Dropbox หรือ Spotify 

 • ‘Data’ เป็นตัวขับเคลื่อนความสําเร็จของธุรกิจ โดยเฉพาะ real-time data เพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้ในทันที 

 • ผลกระทบของการใช้โซเชยีลมีเดียเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้การใช้งานโซเชยีลมเีดยีเตบิโตในอตัราทีล่ดลง เน่ืองจากผูค้นกงัวลเรือ่งสขุภาพ 

  และความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

 • อินเทอร์เน็ตทําให้ on-demand platform เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้เกิดอาชีพ อย่าง Grab หรือ Fastwork (แหล่งรวมฟรีแลนซ์)  

  ด้านการศึกษา การเรียนการสอนออนไลน์ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อีกด้วย

             	 The	MATTER	26	มิถุนายน	2562

เรื่องที่ควรรู้จาก Internet Trends 2019



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

 หนองคาย นายศรัณย์ศักดิ	์ศรเีครอืเนตร		นายกก่ิงกาชาดอาํเภอท่าบ่อ 
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกก่ิงกาชาดอําเภอ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ	ผู้ป่วย	ผู้พิการ	นักเรียนที่ด้อยโอกาส	และพระภิกษุสงฆ์	พร้อม
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจต่อไป ในพื้นที่
ตําบลนํ้าโมง ตําบลนาข่า และตําบลหนองนาง           

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ปราจนีบรุ ีนางองัคณา	หตัถกจิโกศล		นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัปราจนีบรุี 
พร้อมคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั	มอบเครือ่งอุปโภค	บริโภค	
ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตดิุนสไลด์ลงแม่น�า้ปราจนีบรุ	ีท�าให้บ้านเรอืนเสยีหาย	
จ�านวน	3	หลังคาเรือน ในเขตพื้นที่ตําบลรอบเมือง อําเภอเมืองปราจีนบุรี 
 
 

ปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี 
ออกหน่วยโครงการจังหวัดเคลื่อนที่	 บ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 สร้างรอยยิ้ม 
ให้ประชาชน	 โดยมอบเคร่ืองอุปโภค	 บริโภค	 100	 ชุด	 รถจักรยาน	 
10	คัน	แว่นสายตา	582	อัน	ให้แก่	ผู้สูงอายุ	ผู้ด้อยโอกาส	และนักเรียน  
ณ วัดอัยยิการาม คลอง 9 ตําบลลําผักกูด อําเภอธัญบุรี          

พังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่
ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย	 บ้านเรือนได้รับความเสียหาย	
จ�านวน	35	หลังคาเรือน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางทราย หมู่ที่ 2 
ตําบลถํ้า อําเภอตะกั่วทุ่ง

กาฬสินธุ ์ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอําเภอร่องคํา  
มอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	ให้แก่	นายสมควร	โคสมบูรณ์	ป่วยเป็นโรค
หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท	 อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีก	 2	 คน  
ณ หมู่ที่ 3 ตําบลเหล่าอ้อย 

นครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดันครสวรรค์ 
เยี่ยมผู้พิการ	ผู้ด้อยโอกาส	ผู้ป่วยเรื้อรัง	พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	บริโภค	
เพือ่เป็นขวญัและกําลงัใจต่อไป ในเขตพืน้ทีต่าํบลท่านํา้อ้อย อาํเภอพยหุะครีี 



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

ปกิณกะ

 � สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย	 ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกมุารี	จดังานวนัชมุนมุศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย	
ในวันพฤหัสบดีที่	 8	 สิงหาคม	 2562	 เวลา	 07.00	 –	 15.00	 น.  
ณ ห้องประชมุหม่อมเจ้าหญงิมัณฑารพ กมลาศน์ อาคารเฉลมิพระเกยีรตฯิ 
ชัน้ 3 สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย โดยมพีธิทีาํบญุ
ถวายภตัตาหารเช้า พธิรีดน้ําขอพรศษิย์เก่าอาวโุส กิจกรรมสงัสรรค์ และ
บนัเทิง การออกร้านจาํหน่ายสนิค้า

 � ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน	จงัหวดัตราด	ลดราคา
ท่ีพักตลอดเดอืนสงิหาคม	2562	เนือ่งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง	 สภานายิกาสภากาชาดไทย	 เชิญชวนทุกท่านพาแม่
เทีย่วเขาล้าน โดยทีพ่กัทกุรายการจะได้รบัสทิธิส่์วนลดสูงสุด 30 %  
(ยกเว้นวนัเสาร์) และในวนัที ่12 สงิหาคม 2562 จะได้รบัการยกเว้น
ค่าทีพ่กั (เฉพาะห้องทีแ่ม่พัก) อกีหนึง่ห้องด้วย โดยผูเ้ข้าพกัต้องนาํบตัร
ประชาชนแม่ และสําเนาทะเบยีนบ้านของตนมาแสดง ในวนัที ่12 สงิหาคม 
เพือ่ขอใช้สทิธิย์กเว้นค่าใช้จ่าย

 � ศนูย์ดวงตา สภากาชาดไทย จดังานวันศูนย์ดวงตา	ประจ�าปี	
2562	ในวันเสาร์ที่	17	สิงหาคม	2562	ตั้งแต่เวลา	09.00	-	12.00	น.	
ณ	 อาคารแพทยพัฒน์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย  
โดยมพีธิบีาํเพญ็กศุลเพือ่อทุศิใหแ้กผู่บ้รจิาคดวงตาทีถ่งึแกก่รรมแลว้  
ในวาระครบรอบ 54 ปี แห่งการก่อตัง้ศนูย์ดวงตา สภากาชาดไทย

 � สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สภากาชาดไทย	แจ้งการจ่ายเงนิ 
สมาชิกท่ีเสียชีวิต	 ประจ�าเดือนมิถุนายน	 2562	 จ�านวน	 11	 ราย	 
เป็นเงินจํานวน 1,895,760 บาท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ  
ไ ด ้ ช ่ ว ย เ ห ลื อ สม าชิ ก ทั้ ง สิ้ น  1 5 4 , 3 5 5 , 5 6 8  บ าท     

กจิกรรมวิง่การกศุล
 � เชญิชวนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล	12	สิงหา	ฮาล์ฟ	มาราธอน	

กรุงเทพฯ	 2019	 เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 
พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ชิงถ้วย 
พระราชทานฯ และถ ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรีและ 
ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร ในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 
เวลา 03.30 – 08.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  
สมัครได ้ที่  www.12AUGHALFMARATHON.COM  
สอบถามโทร. 0 2721 6009

 � เชญิชวนร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล	 พระพรหมเครือสหพัฒน	์ 
แชริตี้รัน	 สมทบทุนสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์	 150	 ปี	 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	 ณ	 ศรีราชา	 สภากาชาดไทย	
ในวันอาทิตย์ที่	 20	 ตุลาคม	 2562	 ณ	 สวนอุตสาหกรรม 
เครือสหพัฒน์	ศรีราชา ระยะทาง 5 กิโลเมตร 10 กโิลเมตร และ VIP 
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ www.runlah.com/events/praprom19

 � เชิญชวนร ่วมกิจกรรมวิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล	 
ESSO	 RUN	 :	 125	 ปี	 แห่งความผูกพันกับพลังที่ขับเคลื่อน 
สังคมไทย	 ในวันอาทิตย์ท่ี	 8	 กันยายน	 2562	 รอบเกาะ 
รัตนโกสินทร์	 เส้นทางการแข่งขัน FUN RUN 5 กิโลเมตร และ 
มนิมิาราธอน 12.5 กโิลเมตร รายได้ทัง้หมดมอบให้สภากาชาดไทย 
ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให ้กับโรงพยาบาล 
สมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย

สารพันข่าว

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

เร่ือง		แต่งตัง้ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี	ณ	ศรรีาชา
 ในการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 333 เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	 สภานายิกาสภากาชาดไทย	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง  

รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์โศภณ	 นภาธร ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์เรืองศักดิ์	 เลิศขจรสุข ดํารงตําแหน่ง 

รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 

และแพทย์หญิงศศิธร	ศิรสิาลโิภชน์ ดํารงตําแหน่งผูช่้วยผูอํ้านวยการโรงพยาบาล

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันท่ี	 1	 สิงหาคม	

2562	–	31	กรกฎาคม	2566

ประชุมหารือกับนักวิจัยมาเลเซีย เรื่อง พิษงู

การประกวดสุขภาพเด็กในงานกาชาด 
ประจ�าปี 2562

Call Center
สภากาชาดไทย

 Dr.Choo	Hock	Tan	และ	Dr.Kae	Yi	Tan นักวิจัยจากประเทศมาเลเซีย 

ร่วมประชุมหารือเรื่องงานวิจัยพิษงู	 กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ	 นายแพทย ์

วิศิษฏ์	สิตปรีชา ผู้อํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ศาสตราจารย์พิเศษ	 

ดร.	 เภสัชกรหญิงสุมนา	ขมวิลัย	รองผู้อํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

ฝ่ายบริหารและเทคนิค และศาสตราจารย์กิตติคุณ	ดร.	นายสัตวแพทย์ณรงค์ศักดิ์ 

ชัยบุตร	 รองผู ้อํานวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ  

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

 ขอเชิญบิดา มารดา ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก 

ในงานกาชาด ประจาํปี 2562 ประเภทการประกวด	อายต้ัุงแต่	1	ปี	ถงึ	2	ปี	6	เดอืน 

และอายุตั้งแต่	 2	 ปี	 6	 เดือน	 ถึง	 5	 ปี เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรหลาน

อย่างถูกวิธี และให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพของบุตรหลานเพื่อพัฒนาการ

ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี  

www.redcrossfundraising.org สอบถามโทร. 0 2256 4971 และ 0 2256 4440


