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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1540 ปักษ์แรก เดือนตุลาคม 2562

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

สภากาชาดไทย น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จฯ ไปงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

	 สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีอปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย	เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่	เจ้าหญิง	ดาโต๊ะ	เสรี	ดิราชา	ตัน	ศรี	ตันกู	ปุเตรี	อินตัน	ซาฟินาซ	บินตี	อัลมาฮัม	สุลต่าน	อับดุล	 

ฮาลิม	มุอาซซัม	ชาห์,	ตันกู	เตเมงกอง	เคดาห์	ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย ในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2562 ณ อาคารเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสงัวรฯ สภากาชาดไทย โอกาสน้ี ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึง่จัดแสดงประวตั ิภารกจิของสภากาชาดไทย 

และความสัมพันธ์ระหว่างสภากาชาดไทยและสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

 เจ้าหญิง ดาโต๊ะ เสรี ดิราชา ตัน ศรี ตันกู ปุเตรี อินตัน ซาฟินาซ บินตี อัลมาฮัม สุลต่าน อับดุล ฮาลิม มุอาซซัม ชาห์, ตันกู เตเมงกอง เคดาห์ 

(Her Royal Highness Dato’ Seri Diraja Tan Sri Tunku Puteri Intan Safinaz binti Almarhum Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Tunku 

Temenggong Kedah) ทรงเป็นพระราชธิดาในสุลต่านแห่งเคดาห์ มาเลเซีย และทรงด�ารงต�าแหน่งประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย เมื่อวันที่ 

28 กรกฎาคม 2561 โดยในปี 2552 ทรงได้รับรางวัลเหรียญสรรเสริญด้านสาธารณกุศล จากสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียด้วย สภากาชาดไทย 

และสภาเส้ียววงเดือนแดงมาเลเซีย มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยคณะเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย  

เคยเข้าเยี่ยมชมการด�าเนินงานของสภากาชาดไทย เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

วันพระราชทานก�าเนิด โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีฯ ครบ 117 ปี

สภากาชาดไทยยังคงเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "โพดุล"

 เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2562 นายแผน	 วรรณเมธี	 
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีท�าบุญตักบาตร 

พระภิกษุสงฆ์และเปิดงาน	 117	 ปี	 วันพระราชทานก�าเนิด 

โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว	ีณ	ศรรีาชา	สภากาชาดไทย  

โดยมี รองศาสตราจารย์	นายแพทย์โศภณ	นภาธร	ผู้อ�านวยการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาล 
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
 ภายในงานมีบริการให ้ค�าปรึกษาด ้านสุขภาพ  
ตรวจสุขภาพฟัน การรับบริจาคโลหิต ร่างกาย อวัยวะ  
และดวงตา พร ้อมเป ิดให ้ เข ้าชมพิพิธภัณฑ์สมเด็จ 
พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี ที่จัดแสดงเรื่องราว 
พระราชประวั ติและพระราชกรณียกิจที่ ส� าคัญต ่อ 
สภากาชาดไทย และด้านการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์  
รวมทั้งประวัติความเป ็นมาของโรงพยาบาลสมเด็จ 
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ที่เป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นหลัง

	 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง	 (ภาฯ)	 ยามยาก	 สภากาชาดไทย ล�าเลียงถุงยังชีพพระราชทานเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล  
พร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อปรุงอาหารน�าแจกจ่ายประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ 

	 ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์	สภากาชาดไทย	สนบัสนนุเรอืท้องแบนพร้อมเครือ่งยนต์ ส�าหรบัรบั - ส่ง และอพยพผูป้ระสบภยั 
ณ ต�าบลพลับพลา อ�าเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และส่งรถระนาบสูง (Unimog) ให้ความช่วยเหลือ 
อพยพและรับ - ส่งประชาชนในพื้นที่อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากน�้าท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2562	นายแผน	วรรณเมธ	ีเลขาธกิาร

สภากาชาดไทย เป็นประธานในงานด้วยรกัและผกูพัน	ประจ�าปี	2562	
เพือ่เป็นการประกาศเกยีรตคิณุของพยาบาลสภากาชาดไทยทีเ่กษยีณ
อายุการท�างาน ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง อาคาร ภปร 
ชั้น 18 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยปีนี้มีพยาบาล
สภากาชาดไทยเกษียณอายุการท�างานทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย 
พยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 8 คน โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 5 คน ส�านักงานบรรเทาทุกข์และ
ประชานามัยพิทักษ์ 2 คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา 2 คน 
ส�านักงานกลาง 1 คน ส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 1 คน และ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 คน

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นายแผน	วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรสภากาชาดไทย

ที่เกษียณอายุ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปีแล้วลาออก ในงาน “อ�าลา	-	อาลัย”	ครั้งที่	28 ประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน 

กรุงเทพฯ โดยปีนี้มีผู้เกษียณอายุทั้งสิ้น 176 คน ประกอบด้วย บุคลากรสภากาชาดไทย 158 คน แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 คน และผู้ปฏิบัติงาน ครบ 25 ปีแล้วลาออก 14 คน

ด้วยรักและผูกพัน ปี 2562

อ�าลา – อาลัย ครั้งที่ 28



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ�าบัด จัดงาน	Asian	Dietitian’s	Day	“กินอย่างไรห่างไกล	NCDs”	

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงชั้นล่าง อาคาร 14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์นิพนธ์	 

เขมะเพชร	 รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการเสวนา หัวข้อ  

"กินอย่างใสใจ	 ห่างไกล	 NCDs" การสาธิตเมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ การให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารลดหวาน มัน เค็ม การตรวจวิเคราะห ์

องค์ประกอบในร่างกาย และร่วมสนุกกับเกมทายปัญหาเสริมความรู้ด้านโภชนาการ 

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี	 ประจ�าปี	 2563	

โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย	 เปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ทั้งที่มีโรคประจ�าตัวและไม่ม ี

โรคประจ�าตัว มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  

ตึก ภปร ชั้น G โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

ได้ที่ www.redcrossfundraising.org ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2562 

สอบถามโทร. 0 2256 5389 และ 0 2256 5005

	 แพทย์ประจ�าบ้าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้าน

เพื่อวุฒิบัตร ความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน รับฟังการบรรยาย เรื่อง “Animal Poisoning and Venomous Snake 

Bite” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์สุชัย	สุเทพารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริการ

และวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และการบรรยายเรื่อง “งูพิษที่มี 

ความส�าคญัทางสาธารณสขุ” โดย	นายสตัวแพทย์ทกัษะ	เวสารชัชพงศ์ ผูเ้ชีย่วชาญ 

นายสัตวแพทย์ 8 สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย และเรื่อง “Update  

Rabies	Immunization” โดย	แพทย์หญิงนุจรีนารถ	คูหาเกษมสิน นายแพทย์ 6 

ฝ่ายบรกิารและวจิยัคลนิกิ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย พร้อมเข้าเยีย่มศึกษาดงูาน  

ณ สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

กินอย่างไรห่างไกล NCDs

ผู้สูงวัยสุขภาพดี 2563

แพทย์ประจ�าบ้านเยี่ยมชมและฟังบรรยาย 

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์นิพนธ์	เขมะเพชร



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย แจ้งย้ายสถานท่ีบริการเป็นการชั่วคราว ในระหว่างการตรวจสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมและ

รักษามาตรฐานการบริการให้ดีดังเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะเปิดให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

	 ธนาคารเลือด ย้ายไปยังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชั้น 3 

	 ห้องยาฉุกเฉิน	ย้ายไปยังอาคารจุมภฏพงษ์บริพัตร ชั้นล่าง

	 ห้องยาผู้ป่วยใน ย้ายไปยังอาคาร สก ชั้น 13

	 ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ย้ายจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 ไปยัง ชั้น 12

	 ห้อง	Lab	ย้ายจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 ไปยังอาคาร ภปร ชั้น 4

	 การเงินผู้ป่วยใน	ย้ายจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ไปยังชั้น 8, 10 และ 18

	 ฝ่ายสวัสดิการสังคม	ย้ายจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ไปยังอาคารวชิรุณหิศ ชั้นล่าง

	 ศูนย์	Refer ย้ายจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M ไปยังชั้นล่าง

	 ห้อง	 MRI	 ย้ายจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 2 โดยไปติดต่อเจ้าหน้าที่บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  

กับศูนย์โรคเลือด เพื่อท�านัดหมายใหม่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกาศย้ายงานบริการ



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สงขลา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอนาทวี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต	 ณ	 ศาลจังหวัดนาทวี อ�าเภอนาทวี มีผู้บริจาคโลหิต  
50 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 19,800 ซีซี.
 
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

พิษณุโลก คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  
ออกหน่วยโครงการ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์	 กาชาดร่วมใจ	 เพื่อผู้ยากไร้	 
เมืองสองแคว" ประจ�าปีงบประมาณ 2562 โดยมอบบ้าน จ�านวน 4 หลัง 
ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกในเขตอ�าเภอวังทอง            
 
 

ขอนแก่น คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
มอบถุงยังชีพ	ผ้าห่มกันหนาว	2	ผืน	และเงินช่วยเหลือ	นางไสว	วรศรี	
ผู้ด้อยโอกาส	 จ�านวน	 3,000	 บาท ณ บ้านเลขที่ 142 หมู่ที่ 4 ต�าบล 
โนนพะยอม อ�าเภอชนบท    

พังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่
เยี่ยมผู้ป่วย	 ผู้สูงอายุติดเตียง	 และสอบถามความเป็นอยู่ของครอบครัว 
ผู้ประสบปัญหาด้านท่ีอยู่อาศัย	 พร้อมมอบเครื่องอุปโภค	 บริโภค	 และ 
เงินช่วยเหลือเบื้องต้น	รวม	7	ราย ในพื้นที่อ�าเภอเมืองพังงา อ�าเภอทับปุด 
และอ�าเภอตะกั่วทุ่ง

ล�าปาง นางเกษรา	สิริชูทรัพย์		นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอเมืองปาน พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิง่กาชาดอ�าเภอ ออกหน่วยรบับริจาคโลหติ	
ณ	หอประชุมอ�าเภอเมืองปาน มีผู้บริจาคโลหิต 133 ราย คิดเป็นปริมาณ
โลหิต 53,200 ซีซี. มีผู้บริจาคอวัยวะ 4 ราย และบริจาคดวงตา 3 ราย 

ชัยภูมิ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจ	 นางไหล	 ฦาชา	 ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน	 ต้องอาศัยอยู่กับ
เพื่อนบ้าน	พร้อมมอบเครื่องอุป	บริโภค	และเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญ
และก�าลังใจ	ณ บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 4 บ้านพรม ต�าบลบ้านเป้า อ�าเภอ
เกษตรสมบูรณ์



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

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

ติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พในประเทศไทย

วิธีง่าย ๆ ที่จะช่วยโลกของเรา จากผู้ร่วมสนุกตอบค�าถามฉบับที่แล้ว 

กิจกรรมอนุรักษ์ชายฝั่ง

 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ส�านักงานบรรเทาทุกข์ 
และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย จดักจิกรรมท�าความ
สะอาดบริเวณชายฝั่งทะเล	 เน่ืองในวันอนุรักษ์ชายฝั่ง
สากล	ครั้งที่	17 (International Coastal Cleanup Day)  
ร่วมกับ บรษิทั ดาว เคมคิอล ประเทศไทย จ�ากดั และส่วนราชการต่าง ๆ   
ณ หาดแหลมเจริญ อ�าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 "ลดปริมาณขยะ โดยการใช้ถุงผ้าและน�าแก้วน�้าไปด้วยทุกครั้งเมื่อต้องการซื้อเครื่องดื่ม..." โดย คุณนันทพร	วรสหวัฒน์ 
 "ใช้งานตู้เย็นที่บ้านอย่างถูกวิธี เช่น ไม่น�าอาหารร้อนเข้าตู้เย็นทันที หรือไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้เป็นเวลานาน แค่นี้ก็ช่วยประหยัดพลังงานได้แล้ว... " 

โดย คุณสันติ	เพียรเจริญ	

 ขอเชิญผู้สนใจรับฟังเสวนา เรื่อง	 ติดตามความคืบหน้าการให้บริการเพร็พ 

ในประเทศไทย	เพ่ือเทดิพระเกยีรตพิระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	กรมหมืน่

สุทธนารีนาถ	 เนื่องในโอกาสที่ทรงด�ารงต�าแหน่งฑูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์ 

แห่งสหประชาชาตด้ิานการป้องกนัเอชไอวใีนภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	ในวนัที	่29	ตลุาคม	

2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริ 
มังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงทะเบียนได้ต้ังแต่บัดน้ี  
ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โทร. 0 2251 6717 

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)	ให้บริการรถตู้รับ	–	ส่ง	
ส�าหรับผู้พิการ	 (รถนั่งวีลแชร์)	ฟรี จากอาคาร สธ. โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถึงที่พักภายในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. 
สอบถามโทร. 0 2632 6222

บริการรถตู้รับ – ส่ง ผู้พิการ ฟร ี


