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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1537 ปักษ์หลัง เดือนสิงหาคม 2562

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย 
และสมเดจ็พระนางเจา้สทุดิา พชัรสธุาพมิลลักษณ พระบรมราชนิ ีพร้อมดว้ยสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจ้าฟา้พชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวดี  
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์การด�าเนินงานจัดสร้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เป็นอาคารรักษาพยาบาลรวมที่ครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก่อสร้างขึ้นเพ่ือเป็นมงคลอนุสรณ์ถวาย 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและบรมราชาภิเษกปีท่ี 66 อีกท้ังในโอกาสมหามงคลที่  
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ทรงครองสริริาชสมบัตเิป็นปีที ่70 สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย
เป็นปีที่ 60 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” ซึ่งมีความหมายว่า “อนุสรณ์ที่เป็นมงคล
ของสองพระองค์” โดยเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เสดจ็ฯ ไปทรงเปิดอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี

 เม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ ณ ต�าบลพงสวาย อ�าเภอเมือง 
จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาค ให้สามารถด�าเนินงานได้อย่างครบวงจรเป็นมาตรฐานเดียวกันกับ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการจัดหาโลหิต ตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต เตรียมส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพ เพื่อให้บริการแก ่
โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายและจังหวัดใกล้เคียงได้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วย

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  
โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยร่วมลงนามถวายพร ณ อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ลงนามถวายพระพร 
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 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ 
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ  
เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา นเรนทริาเทพยวด ีข้ึนเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มพีระนาม
ตามทีจ่ารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพชัรกติยิาภา  
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
กับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป ็นโบราณมงคล 
นพรัตนราชวราภรณ์

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปยังอาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานงาน "วันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โอกาสนี้  
ประทานชุดเยี่ยมบ�ารุงขวัญผู้ป่วย แก่ผู้แทนอาสากาชาด เพื่อน�าไปมอบให้ผู้ป่วยสามัญและพระภิกษุอาพาธ ที่เข้ารับการรักษา  
ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย พร้อมน�าไปมอบให้
ทหาร ต�ารวจ และอาสาสมัคร ที่บาดเจ็บจากราชการสนาม ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลต�ารวจ รวมทั้งน�าไปมอบให้

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รวมจ�านวน 1,470 ชุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 ส�านกังานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2483 มหีน้าท่ีพฒันาฝึกอบรมอาสากาชาดให้เป็นอาสาสมคัรท่ีมปีระสิทธภิาพ 
พร้อมช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ตลอดจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยพิบัติ โดยท่ีผ่านมาได้รับ 

พระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 2537 และทรงพระกรุณา
รับโครงการอาสากาชาดฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้านไว้ในพระอุปถัมภ์ด้วย

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ทรงเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาส�านักงานอาสากาชาด ครบ 79 ปี
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งานวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ปี 2562 

 เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจดังานวนัชมุนมุศษิย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ณ หอประชมุหม่อมเจ้าหญงิ 
มัณฑารพ กมลาศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ภายในงานมีพิธีมอบเข็ม 
เชิดชูเกียรติ และมอบโล่กิตติมศักด์ิแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่าที่ได้รับการสรรหาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจ�าปี 2562 ศิษย์เก่าที่น�า 
ชื่อเสียงมาสู่สถาบัน และศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมมอบรางวัลการศึกษา ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน
การศึกษาดูงาน มีพิธีรดน�้าขอพรศิษย์เก่าอาวุโส กิจกรรมสังสรรค์ และการจ�าหน่ายสินค้าภายในงานด้วย

 เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562 พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เปิดกิจกรรม 
 “ปันน�้าใจในสายฝน” โดยมอบเส้ือกันฝนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียน 
ในพื้นที่อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จ�านวน 1,134 ชุด เพื่อให้เด็กนักเรียน 
มีเส้ือกันฝนส�าหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน ป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเคร่ืองแต่งกาย 
และอุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปียกฝน ช่วยลดการขาดเรียนของเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาล
พะโต๊ะ โรงเรียนบ้านปังหวาน โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา และโรงเรียนพัฒนศึกษา 
 ผูท้ีส่นใจสนบัสนนุกจิกรรม “ปันน�า้ใจในสายฝน” เพือ่สร้างโอกาสให้เดก็นกัเรยีนทีด้่อย
โอกาสได้มเีสือ้กันฝนส�าหรับใส่ไปโรงเรยีนในช่วงฤดฝูน สามารถบริจาคโดย เช็คสัง่จ่ายในนาม 
“สภากาชาดไทย” (ปันน�า้ใจในสายฝนฯ) หรอืโอนเข้าบญัช ี“สภากาชาดไทย ส�านกังานจดัหารายได้ (2)”  
(ปันน�้าใจในสายฝนฯ) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  
045-2–62588–8 สอบถามโทร. 0-2256-4440, 0-2255-9911 www.redcrossfundraising.org 
อีเมล : pr-fund-rc@hotmail.com

มอบเสื้อกันฝนแก่เด็กนักเรียนจังหวัดชุมพร
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“The Duets Concert” 

 สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จัดคอนเสิร์ต “The Duets Concert” Rhythm of Life, Colors of Love. ทุกจังหวะของชีวิต 
มีสีสันของความรักและการให้… เสมอ ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจับคู่ดวลเพลง
ของ 16 ศิลปินคุณภาพ น�าโดย ปั่น ไพบูลย์เกียรติ, กบ ทรงสิทธิ์, ปุ๊ อัญชลี, สิงโต น�าโชค, มาเรียม B5, ที Jetset’er, กานต์ The Parkinson, ไข่มุก 
เดอะวอยซ์ รายได้จากการจ�าหน่ายบัตรสมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคาร “ศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี” โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย ซึง่ด�าเนนิการก่อสร้างไปแล้วกว่า 70% ขณะนีย้งัขาดงบประมาณในการก่อสร้างและจดัซือ้เครือ่งมือแพทย์
อีกประมาณ 1,500 ล้านบาท เมื่ออาคารแล้วเสร็จจะสามารถให้บริการผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และมีจ�านวนเตียงรับผู้ป่วย จาก 450 เตียง เพิ่มเป็น 745 เตียง 
และเป็นศูนย์กลางการรักษาพยาบาลของภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยที่ทันสมัยครบวงจรต่อไป
 ผูม้จีติศรทัธาร่วมสมทบทนุโครงการจดัซือ้เครือ่งมือแพทย์ เพ่ืออาคารศรสีวรนิทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
สภากาชาดไทย สามารถบริจาคผ่าน QR Code PromptPay โดย Application ของทุกธนาคาร สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4440

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อ�านวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เปิดการอบรมหลักสูตร 

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ผู้พิการทางการได้ยิน ผู้พิการทางสติปัญญาและการเคลื่อนไหว ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

ของสภากาชาดไทย จ�านวน 18 คน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรม 

การด�าเนนิงานระยะที ่1 ของโครงการวันปฐมพยาบาลโลก ประจ�าปี 2562 (First aid and excluded people : Addressing exclusion through first aid) 
เพื่อให้ผู้พิการมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถท�าการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องได้

กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลผู้พิการที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ผ่านบทเพลงรักจาก 16 ศิลปินผู้ ให้



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย ร่วมแสดงความยินดีกับมารดาผู้ให้ก�าเนิดบุตรซึ่งตรงกับวันส�าคัญครั้งประวัติศาสตร์ พิธีเปิด “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” อย่างเป็น
ทางการ จ�านวน 3 คน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึก

ข้อสังเกตส�าหรับวัตถุต้องสงสัย
 • ไม่เคยเห็น
 • ไม่เป็นของใคร
 • ไม่ใช่ที่อยู่

 • ดูไม่เรียบร้อย    

ข้อสังเกตเบื้องต้นเกี่ยวกับระเบิดทางพัสดุไปรษณีย์ (หีบห่อ)
 • มีน�้าหนักมากเกินขนาด
 • ซองมีลักษณะแข็ง พับงอไม่ได้
 • หีบห่อมีลักษณะโป่งบวม หรือพองผิดปกติ
 • ลักษณะการห่อแน่นหนาเกินควร
 • ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ของผู้ส่ง หรือมีแต่ไม่เคยรู้จัก ไม่มีชื่อผู้รับ และอาจมีการเขียนข้อความ 
     หรือติดภาพที่เรียกร้องความสนใจ

 • ลายมือเขียน หรือพิมพ์ที่ไม่เป็นระเบียบ   

ร่วมแสดงความยินดีกับมารดาผู้ให้ก�าเนิดบุตร ตรงกับพิธีเปิด “อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์” 

 เร่ือง แต่งตั้งที่ปรึกษาส�านักงานการคลัง ให้แต่งตั้ง นางสุทธารักษ์ ปัญญา ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษาด้านการบัญชี  

ส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แต่งตั้งที่ปรึกษาส�านักงานการคลัง 

อ้างองิข้อมลู : กลุม่งานเกบ็กูแ้ละตรวจพสิจูน์วตัถรุะเบดิ โทร. 0 2243 1256

มุมความรู้



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

 ชลบุรี นางพรทิพย์ อินทศร  นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอสัตหีบ พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทา
ความเดอืดร้อนในเบือ้งต้นให้แก่ผูด้้อยโอกาส ผูส้งูอาย ุและผูป่้วยตดิเตยีง 
จ�านวน 7 ราย ในพื้นที่ต�าบลสัตหีบ และต�าบลพูลตาหลวง 
        

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

กาฬสินธุ์ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั มอบเครือ่งอุปโภค 
บริโภค และเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
จ�านวน 2 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต�าบลสหัสขันธ์ อ�าเภอสหัสขันธ์ 
 
 

สุราษฎร์ธานี  นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดั ร่วมกบั 
ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ 
นางสุเพ็ญ เวชกุล อายุ 80 ปี ในโครงการ "กาชาดห่วงใย สร้างขวัญ
ก�าลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ประจ�าปีงบประมาณ 2562” ณ บ้านเลขที่ 
27/1 หมู่ที่ 2 ต�าบลบางชนะ อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี         

ตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบชุดธารน�้าใจ  
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 2 ราย 
ในพื้นที่ต�าบลบางดี อ�าเภอห้วยยอด 

เชยีงราย นางอรวรรณ สมุทรารินทร์ นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอเวยีงป่าเป้า 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค และเงินช่วยเหลือแก่นายอาเซา แลเซอ ผู้ประสบอัคคีภัย  
เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น ณ บ้านแม่ปนูหลวง หมู่ที ่8 ต�าบลเวยีง  

สตลู นางกญัจนา เกลีย้งเกลา นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสตูล พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค บริโภค 
และเงนิช่วยเหลอืครอบครวั นางสาวสุนสิา ภติูมาน ซ่ึงป่วยเป็นโรคไตวาย
เรือ้รงั เบาหวานและความดนั และลกูชายป่วยเป็นโรคหวัใจ เพือ่บรรเทา
ความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น ณ บ้านเลขที ่27 ต�าบลพมิาน อ�าเภอเมอืงสตลู



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

ปกิณกะ

 � ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันแรลลี่การกุศล รวมใจ 
ให้กาชาด ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2562 เส้นทาง
กรุงเทพฯ – ปราจีนบุรี โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท รายได้สนับสนุน 
ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  
สภากาชาดไทย ร่วมสนกุกบักจิกรรมภาคกลางคนื “วถิทีุง่ วถิไีทย”  
สอบถามเพิม่เตมิโทร. 0 2256 4623, 0 2256 4030 และ 0 2256 4440 
www.redcrossfundraising.org 

 � ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเครื่องมือแพทย์และกิจการ
อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ได้ที ่บญัชธีนาคารกสกิรไทย เลขที ่630-2-01570-6 หรอืบรจิาคโดยตรง
ได้ที ่ตึกวชริญาณวงศ์ ช้ันล่าง โทร. 0 2256 4382, 0 2256 4505 และ
ศาลาทนิทตั โทร. 0 2256 4397 โดยสามารถน�าใบเสรจ็ไปหกัลดหย่อน
ภาษีได้ 2 เท่า 

 � โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จะท�าลาย 
เวชระเบียนผู้ป่วยในตัวจริง ปี 2558 ผูป่้วยทีม่คีวามประสงค์จะน�า
ประวตัไิปรกัษาต่อ กรณุาตดิต่อฝ่ายเวชสารสนเทศ โทร. 0 3832 0200  
ต่อ 1243 ในวันและเวลาราชการ ตัง้แต่บดันีจ้นถงึวนัที ่22 สงิหาคม 2562 

 � 30 ส.ค. เวลา 11.00 – 14.00 น. ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร 
ร่วมงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ�าปี 2562 ณ ห้องโถง ชัน้ล่าง อาคาร
แพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

 � ส�านกังานบริหารทรัพยากรบคุคล เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในต�าแหน่งนายแพทย์ 
และทันตแพทย์ ประจ�าท่ีสถานีกาชาดท่ี 11 (วเิศษนยิม) กรุงเทพฯ 
 เจ้าหน้าทีร่ะบบงานคอมพวิเตอร์ ของศนูย์วจิยัโรคเอดส์ และนายช่างไฟฟ้า 
ประจ�าที่สถานเสาวภา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี 20 สิงหาคม 2562  
ที ่http://jobtrc.redcross.or.th โดยพมิพ์แบบฟอร์มการช�าระค่าธรรมเนยีม
ในการสมัครสอบผ่านตู้ ATM หรือ Mobile Application เท่านั้น  
ด้วยวิธสีแกนบาร์โค๊ด สอบถามโทร. 0 2256 4053 

สารพันข่าว

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 ขอเ ชิญพสกนิกรชาวไทย น ้ อมจิตบ ริจาคโลหิต  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พ ระบรมร าชชนนี พั นป ี ห ลว ง  เ นื่ อ ง ใ น โ อก าสทร ง
เจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562  
ตลอดเดอืนสิงหาคม 2562 ณ ศนูย์บริการโลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย 
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหิน
เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด
ที่ 11 วิเศษนิยม บางแค 

      คำ�ขวัญวันแม่แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2562

 " เพราะรักลูกมากกว่าใครในโลกหล้า 
   เพราะพระคุณเลิศล�้าฟ้าจะหาไหน 
   เพราะสอนให้ประพฤติดีทั้งกายใจ 
   ลูกจึงรักแม่กว่าใครทดแทนคุณ "

น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติฯ  
ตลอดเดือนสิงหาคม

 ค�าตอบที่โดนใจ 50 ท่าน รับเสื้อที่ระลึก I Love Red Cross  

โดยส่งค�าตอบของท่านมาที ่email : publthairedcross@gmail.com 
พร้อมแจ้งชื่อและรอรับอีเมลตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ เริ่มส่งค�าตอบได้ตั้งแต่
บัดนี้ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562
 หมายเหตุ : หากเจ้าหน้าท่ีติดต่อกลับไปและต้องการรับเสื้อเร็วขึ้น 
สามารถมารบัได้ทีง่านเอกสารและสิง่พมิพ์ ส�านกัสารนเิทศและสือ่สารองค์กร 
สภากาชาดไทย ตึกประสงค์ พานิชภักดี ชั้น 2 สอบถามโทร. 0 2256 4034


