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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1541 ปักษ์หลัง เดือนตุลาคม 2562

	 เมื่อวันที่	27	กันยายน	2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุม	 

ชัน้	9	อาคารเทิดพระเกยีรตสิมเดจ็พระญาณสงัวรฯ	สภากาชาดไทย	ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา 

สภากาชาดไทย คร้ังที่ 22 โดยมีระเบียบวาระต่าง	 ๆ	 อาทิ	 การเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี	 รายงาน 

ผลการด�าเนนิการของหลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	และรายงานผลการทวนสอบระดบัหลกัสตูร	ประจ�าปีการศกึษา	2561	การขออนมุตั ิ

ประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง	 ประจ�าปี	 2562	 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต	 

(ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)	และสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ทรงเป็นประธานการประชมุสภาสถาบนัการพยาบาลศรีสวรนิทิรา 

สภากาชาดไทย ครัง้ที ่22



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	28	กันยายน	2562	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	จัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและ 

ผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า	 32	 ล้านคนทั่วโลก	 ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย	 และรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส�าคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ 

ช่วยเหลอืผูป่้วยทีร่อการปลกูถ่ายสเตม็เซลล์	ภายในงานมีกจิกรรมการรบับรจิาคโลหิตและลงทะเบยีนอาสาสมัครบรจิาคสเต็มเซลล์	การเสวนาให้ความรู้ 

ในหัวข้อ “โรคเลือด หายขาดได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” การจัดแสดงนิทรรศการ “ก�าเนิดวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก จากใจผู้รับ... ถึงคู่แท ้

สเต็มเซลล์” บูธเกม	และการแสดงจากศิลปิน	ดารา

 วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก	 (World	Marrow	Donor	Day)	ก�าหนดจัดขึ้นโดย	World	Marrow	Donor	Association	 (WMDA)	ซึ่งตรงกับ 

วันเสาร์สัปดาห์ที่	3	ของเดือนกันยายน	ของทุกปี	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา	ให้จัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้น

ก�าเนิดเม็ดโลหติแห่งชาต”ิ เพือ่เป็นศูนย์กลางการลงทะเบยีนผูบ้รจิาคสเตม็เซลล์หรอืเซลล์ต้นก�าเนดิเมด็โลหติทีไ่ม่ใช่ญาติ	ตัง้แต่ปี	2545	ปัจจบุนัมีอาสาสมัคร 

บริจาคสเต็มเซลล์	 จ�านวน	 244,540	 ราย	 มีผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย	 จ�านวน	 335	 ราย	 และยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง	 

1,994	 ราย	 อาทิ	 ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย	 มะเร็งเม็ดเลือดขาว	 มะเร็งต่อมน�้าเหลือง	 และไขกระดูกฝ่อ	 หากมีอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล ์

เพิ่มมากขึ้นจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาให้แก่ผู้ป่วย

รวมพลังอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์... วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิตแพทย์

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบวาตภัย จังหวัดนนทบุรี

รับมอบเงินสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์รับอวัยวะและศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย

 นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนโครงการพิเศษ	 
เครือเจริญโภคภัณฑ์	 และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร	 บริษัท	 

ทรู	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	มอบเงินในโครงการ Let Them See Love 2019	เชิญชวน
บริจาคผ่าน	SMS	ของลูกค้าทรูมูฟ	 เอช	เพื่อร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการ

บรจิาคอวยัวะและดวงตา	จ�านวน	2,514,690	บาท	โดย นายแผน วรรณเมธ	ีเลขาธกิาร

สภากาชาดไทย	 นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์	 ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

สภากาชาดไทย	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อ�านวยการ
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย	 ร่วมรับมอบ	 เมื่อวันท่ี	 25	 กันยายน	 2562	ณ	 อาคาร 
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกอบ

วิชาชีพเวชกรรมและปฏิญาณตนบัณฑิตแพทย์ ประจ�าปีการศึกษา 2561  
เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุมยาใจ	ณ	สงขลา	ชั้น	25	หอพักพัฒนา

คณาจารย์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดยมี	ศาสตราจารย์

กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
เป็นประธานกล่าวโอวาทและมอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม	แก่บัณฑิตแพทย์
ของคณะแพทยศาสตร์	และแสดงตนว่าเป็นผู้มีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
เวชกรรม	โดยยดึหลกัคณุธรรมและจรยิธรรม	และสร้างความภาคภูมิใจในการเข้าสู่

วชิาชีพ	ม	ีศาสตราจารย์ นายแพทย์สทุธพิงศ์ วชัรสนิธุ คณบดคีณะแพทยศาสตร์	
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
กล่าวรายงาน	และในปีนี้มีผู้ส�าเร็จการศึกษาทั้งสิ้น	298	คน

	 ส�านักงานบรรเทาทกุข์และประชานามัยพิทกัษ์	 

สภากาชาดไทย	ร่วมกับ	เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 

มอบชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย พร้อมน�้าดื่ม 

จ�านวน 400 ชดุ ให้แก่ผูป้ระสบวาตภยัในพืน้ทีอ่�าเภอ

บางบวัทอง จงัหวัดนนทบรุ	ีเพือ่บรรเทาความเดอืดร้อน

เบือ้งต้น	โดยมี	นายภานุ แย้มศร	ีผูว่้าราชการจงัหวดั

นนทบุรี	 เป็นประธานในพิธีมอบ	 นางนวลจันทร์  

แย้มศรี	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นางสาว 

อารรีกัษ์ บญุมปีระเสรฐิ	พยาบาล	6	ฝ่ายบรรเทาทกุข์ 
ผู ้ประสบภัย	 ส�านักงานบรรเทาทุกข ์และ 
ประชานามัยพิทักษ์	และคณะ	ร่วมในพิธี	เมี่อวันที่	
25	กนัยายน	2562	ณ	อาคารอเนกประสงค์	โรงเรยีน
เทศบาลละหาร	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 ให้แต่งตั้งผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 
สภากาชาดไทย	ดังรายนามต่อไปนี้
1.	รองศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์	ม.ล.กรเกียรติ์	สนิทวงศ์	
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านบริการผู้ป่วยนอก
2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ธิติ	สนับบุญ
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านบริการผู้ป่วยใน
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์พรเลิศ	ฉัตรแก้ว
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านผู้ป่วยวิกฤต
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์จาตุรนต์	ตันติวัตนะ
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านระบบรังสี
5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	นายแพทย์ปิยะพันธ์	พฤกษพานิช
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านระบบห้องปฏิบัติการ
6.	อาจารย์นายแพทย์เพชร	อลิสานันท์
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านสนับสนุนบริการ
7.	ศาสตราจารย์นายแพทย์เกื้อเกียรติ	ประดิษฐ์พรศิลป์
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ
8.	รองศาสตราจารย์	แพทย์หญิงภัณฑิลา	หฤทัยวิจิตรโชค
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านจัดซื้อ

 หน่วยพรีเวนชั่น	(PREVENTION)	ศูนย์วิจัยโรคเอดส์	สภากาชาดไทย	ได้รับโล่รางวัล “องค์กรดีเด่นด้านวิชาการสารเสพติด แอลกอฮอล์ และ
โรคเอดส์”	จากการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	ครั้งที่	19	ประจ�าปี	2562	จัดโดย	วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประพันธ์ ภานุภาค	 ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 เป็นผู้รับมอบโล่รางวัล	 
เมื่อวันที่	2	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุมแมนดารินบอลรูม	โรงแรมแมนดาริน	สามย่าน	กรุงเทพฯ

รับมอบโล่รางวัลองค์กรดีเด่นด้านโรคเอดส์ 

9.	อาจารย์แพทย์หญิงอารยา	เจริญอาภรณ์วัฒนา
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านแผนและงบประมาณ
10.	ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์วีรพันธุ์	โขวิฑูรกิจ
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
	ด้านการคลัง
11.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	แพทย์หญิงเลลานี	ไพทูรย์พงษ์
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านอาชีวอนามัย
12.	ดร.นายแพทย์สรรธวัช	อัศวเรืองชัย
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านพัฒนาคุณภาพ
13.	นายอัครพล	มิลินทบุณย์
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านกายภาพ
14.	อาจารย์นายแพทย์ภาณุวัฒน์	ชุติวงศ์
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	นายแพทย์สุรินทร์	อัศววิฑูรทิพย์
ด�ารงต�าแหน่ง	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
ด้านภาพลักษณ์องค์กร

	 ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2562	–	30	กันยายน	2564

แต่งตั้งผู้ช่วยผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 โดยอนุมัติของคณะกรรมการสภากาชาดไทยในการประชมุ	ครัง้ที	่334	เม่ือวันที	่9	กันยายน	2562 สมเด็จพระนางเจ้าสริิกติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย	 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธ ุ 
ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อีกวาระหนึ่ง

ค�าสั่งสภากาชาดไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

	 เมื่อวันที่	 30	 กันยายน	 2562	 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	

และคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นประธานเปิดงาน “ร้อยดวงใจ... อาลัยรัก” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต 

แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 คณาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่เกษียณอายุการท�างาน	 ประจ�าปี	 2562	 

ณ	 ห้องประชุมสดศรี	 วงศ์ถ้วยทอง	 อาคาร	 ภปร	 ชั้น	 18	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ส�าหรับปีนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ์

มีผู้เกษียณอายุการท�างานทั้งสิ้น	109	คน

	 ผลงานวิจัยของสถานเสาวภา	 เรื่อง	 “Application of trans-

dermal patches with new skin test reagents for detection of 

latent tuberculosis” ได้รบัการตพีมิพ์เผยแพร่ใน Journal of Medical  

ร้อยดวงใจ อาลัยรัก ประจ�าปี 2562

ผลงานวิจัยของสถานเสาวภาได้รับเลือกเป็น Editor's Choice ของวารสาร JMM

Microbiology (JMM)	 และถูกคัดเลือกให้เป็นบทความเด่นประจ�า 

ฉบับเดือนกันยายน 2562	 และได้น�าบทความสรุปเพื่อให้บุคคลท่ัวไป 

อ่านเข้าใจง่ายเพื่อน�าไปโปรโมทใน	 twitter	 ซึ่งบทความดังกล่าวจะถูก	 

highlight	 ทั้งในฉบับออนไลน์และฉบับที่ตีพิมพ์	 จะได้รับการบันทึกลงใน	 

Editor’s	 Choice	 Collection	 online	 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี 

เป็นเวลา	1	เดือน

	 ผลงานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�าการแยกโปรตีนจากเชื้อวัณโรคและพัฒนา

เป็นแผ่นแปะ	 เพ่ือใช้ทดแทนวิธีการปัจจุบันที่ใช้น�้ายาทูเบอร์คูลิน	 (น�้ายา 

พีพีดี)	 ฉีดเข้าชั้นผิวหนัง	 แล้ววัดขนาดรอยนูนแดงท่ีเกิดข้ึนท่ีบ่งชี ้

การติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง	 (ยังไม่อยู่ในภาวะก่อโรค)	 โปรตีนบริสุทธิ ์

ที่แยกได้นี้มีความจ�าเพาะต่อเช้ือวัณโรค	 แตกต่างจากน�้ายาพีพีดีที่อาจให ้

ผลบวกเทียมในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนบีซีจีมาก่อน	 รวมทั้งโปรตีนบริสุทธิ ์

จะท�าให้เกิดปฏิกิริยารอยนูนแดงที่ผิวหนังกับผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง

เท่านั้น	ซึ่งวิธีการใช้แผ่นแปะสะดวกและง่ายกว่าวิธีเดิม



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	12)	พ.ศ.	2562	มีผลบังคับใช้วันที่	20	กันยายน	2562	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	เจ้าพนักงานจราจรหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่	 สามารถเรียกตรวจใบอนุญาตขับข่ีแต่ไม่มีอ�านาจในการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับ	 โดยผู้ขับขี่จะต้องพกใบอนุญาตขับขี ่

ขณะขับรถ	และจะต้องแสดงใบขับขี่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจ	สามารถแสดงได้	3	แบบ	คือ		

	 1.	ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริงแบบเดิม

	 2.	ใบขับขี่ดิจิตอล	ผ่านแอปพลิเคชัน	DLT	QR	LICENCE	

	 3.	ส�าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนด	ซึ่งไม่สามารถใช้ภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือได้

	 กรมการขนส่งทางบกพัฒนารูปแบบใบอนุญาตขับขี่สู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 4.0	 โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสแกนคิวอาร์โค้ด 

ผ่านแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence”	 ซึ่งจะแสดงใบอนุญาตขับขี่ได้เสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง	 และมีระบบแจ้งเตือนใบอนุญาตขับขี ่

หมดอายุล่วงหน้า	 พร้อมประวัติด้านสุขภาพ	 เพิ่มทางเลือกอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ที่มีคิวอาร์โค้ด	 (QR	 Code)	 ด้านหลังบัตร	 

รวมถึงยังมีข้อมูลประวัติการแพ้ยา	 กรุ๊ปเลือด	 โรคประจ�าตัว	 สิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาล	 หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน	

หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้ให้ความช่วยเหลือสามารถตรวจสอบข้อมูลเจ้าของบัตรก่อนที่จะท�าการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้	สามารถแจ้งความประสงค์

ขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับขี่ที่มี	QR	Code	ได้ที่ส�านักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ	สอบถามโทร.	1584	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่มา	ผู้จัดการ

MOU สนับสนุนด้านการขนส่งสิ่งของ 
เพื่อบรรเทาสาธารณภัย และแลกเปลี่ยนความรู้

ด้านการขนส่งในทุกมิติ

 ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ สภากาชาดไทย 

ร่วมกับ กลุ่มบริษัท เอ พี เมอลเลอร์ เมอส์ก ประเทศไทย  

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านการขนส่ง

ส่ิงของเพือ่บรรเทาสาธารณภัย และแลกเปล่ียนความรูด้้านการ

ขนส่งในทุกมิติ เมื่อวันที่	8	ตุลาคม	2562	ณ	ห้องประชุมศูนย์

ปฏบิตักิารภยัพบิตั	ิสภากาชาดไทย	โดยม	ีพลโท นายแพทย์อ�านาจ 

บาลี	ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	

สภากาชาดไทย	ร่วมลงนาม		

	 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นการแลกเปล่ียน

ความรูแ้ละศักยภาพของท้ังสององค์กร	โดยสภากาชาดไทยเข้าไป

มีส่วนร่วมในด้านการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น	และการรับมือ

กับภัยพิบัติ	 ส่วนบริษัท	 เอ	 พี	 เมอลเลอร์	 เมอส์ก	 ประเทศไทย	 

จะให้การสนับสนุนด้านการขนส่งสิ่งของเพื่อบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อเกิดภัยพิบัติ

มุมความรู้... ใบขับขี่ดิจิตอล

	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	 

เปิดอบรมหลกัสตูรปฐมพยาบาลเบือ้งต้น (ส�าหรบัประชาชน) ประจ�าปีงบประมาณ 

2563 เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรมมคีวามรู	้สามารถประเมนิผูบ้าดเจบ็เบือ้งต้น 

และให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 รวมทั้งผู้บาดเจ็บ 

ที่ประสบอุบัติเหตุต่าง	 ๆ	 ให้ปลอดภัยในระดับหนึ่งก่อนน�าส่ง 

โรงพยาบาล	สอบถามโทร.	0	2256	4041	-	2	ในวนัและเวลาราชการ	และ	 

www.training.redcross.or.th
	 โดยเปิดอบรมท้ังหมด	6	รุน่	ดงันี	้รุ่นที	่1	วนัที	่12	พฤศจกิายน	2562,	

รุ่นที่	2	วันที่	21	มกราคม	2563,	รุ่นที่	3	วันที่	21	เมษายน	2563,	รุ่นที่	4	 

วันที่	2	มิถุนายน	2563,	รุ่นที่	5	วันที่	16	มิถุนายน	2563	และรุ่นที่	6	 

วันที่	14	กรกฎาคม	2563	

เปิดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล

เลื่อนระดับต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

	 ให้เลือ่นระดับต�าแหน่งของ	นางสาวประภาภรณ์ อดุมวินจิศลิป์ ต�าแหน่ง

ผูช้�านาญการ	นกัเทคนคิการแพทย์	6	ภาคบรกิารโลหติแห่งชาตท่ีิ	3	จงัหวัด

ชลบรุ	ีโดยให้ด�ารงต�าแหน่ง	หวัหน้าภาค ผูช้�านาญการ นกัเทคนคิการแพทย์ 6  

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

เชยีงราย นางอรวรรณ สมุทรารินทร์  นายกก่ิงกาชาดอ�าเภอเวยีงป่าเป้า	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	มอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 15 ราย	เพื่อเป็น
ขวัญและก�าลังใจ
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

อุดรธานี  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี	 
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ท่ีว่าการอ�าเภอน�้าโสม	 มีผู้บริจาคโลหิต 
ทั้งสิ้น	169	ราย	คิดเป็นปริมาณโลหิต	67,600	ซีซี.	มีผู้แสดงความจ�านง
บริจาคดวงตาและอวัยวะจ�านวน	4	ราย			

นราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นราธิวาส	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือครอบครัว 
ผู ้ประสบอุบัติเหตุต้นไม้หล่นทับขณะขับขี่ยานพาหนะ	 ที่ถนน 
สายบางเจาะ	-	บ้านทอน	ต�าบลโคกเคียน	อ�าเภอเมืองนราธิวาส
            

ยะลา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา	 
เยี่ยมให้ก�าลังใจ นายสุรินทร์ ขวัญเพชร ผู้ประสบอัคคีภัย ท่ีพักอาศัย
ได้รับความเสียหายท้ังหลัง พร้อมมอบชุดธารน�้าใจ และเงินช่วยเหลือ
เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	ณ	บ้านเลขที่	123/1	หมู่ที่	8	ต�าบลบันนังสตา	
อ�าเภอบันนังสตา

สุโขทัย นายวราดิศร อ่อนนุช   นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอสวรรคโลก	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 เยี่ยมให้ก�าลังใจ 
นางสาวยุพา อันชื่นใจ และลูกสาว ครอบครัวมีฐานะยากจน พร้อมมอบ
เงินข่วยเหลือ จ�านวน 2,000 บาท	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	ในเขตพื้นที่
หมู่ที่	9	ต�าบลปากน�้า		

อ�านาจเจริญ  คณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวดัอ�านาจเจรญิ	
ออกหน่วยโครงการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน   
โดยมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค จ�านวน 70 ชุด ให้แก่ผูพ้กิาร ผูส้งูอาย ุและ
ผู้ด้อยโอกาส	ณ	โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก	ต�าบลไร่สีสุก	อ�าเภอเสนางคนิคม



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

	 ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย เชิญชวนเปล่ียนรปู  

Profile Facebook เน่ืองในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนา 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย	 โดยสุ่มรายช่ือผู้โชคดี	 

20	ท่าน	รับเข็มกลัดทีร่ะลึก	50	ปี	ศนูย์บริการโลหติแห่งชาต	ิประกาศรายชือ่ 

ผู้โชคดีในวันที่	 5	 พฤศจิกายน	 2562 www.facebook.com/ 

profilepicframes

 � ศนูย์วจิยัโรคเอดส์	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั	
องค์กรชมุชน	และองค์กรต่างประเทศ	จดังานแถลงข่าว การประชุม
สัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย 
เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระเจ้าวรวงศ์ธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่
สุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับต�าแหน่งทูตสันถวไมตรีของ
โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ด้านการป้องกัน
การติดเชื้อเอชไอวีประจ�าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในวันที่ 18 
ตุลาคม 2562	เวลา	10.00	น.	ณ	ห้องมงคลนาวิน	ชัน้	10	อาคาร	สก.	
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

 � มลูนธิิคณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์	และคณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย	ขอเชญิร่วมการแข่งขนัโบว์ลิง่การกศุล เพือ่
หารายได้สมทบทุนมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ ชิงถ้วย
รางวลัเกยีรตยิศ จากนายแผน วรรณเมธ ีเลขาธกิารสภากาชาดไทย 
ในวันเสาร์ที่	 16	 พฤศจิกายน	 2562	 เวลา	 10.00	 –	 16.00	 น.	 
ณ	Blu	–	O	Rhythm	&	Bowl	ชัน้	5	ศนูย์การค้า	สยามพารากอน	 
รบัสมัครประเภททมีสมัครเล่น	3	คน	สอบถามเพิม่เติมโทร.	0	2256	4180

 � กลบัมาอกีครัง้กบั	งาน HIV RUN ปีที่ 5	 เพือ่ช่วยเหลอืเดก็ 
ทีไ่ด้รับเชือ้เอชไอว	ีในวันอาทิตยที่ 1 ธันวาคม 2562 เวลา 05.30 –  
08.00 น. รวมพลังเดิน	 -	 วิ่งการกุศล	 พร้อมกัน	 3	 จังหวัด	 ได้ที่  
ลานพระบรมรูป 2 รัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาลาอ่างแก้ว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตึกอธิการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ค่าสมัคร	400	บาท	ดรูายละเอยีดการสมัครได้ทีเ่พจ	HIV	RUN

 � วดับวรนิเวศวหิาร	และโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	
ขอเชญิทอดผ้าป่าสามคัค ีเพือ่น�ารายได้จดัหาอปุกรณ์ทางการแพทย์ 
ค่ายาส�าหรบัพระภกิษสุามเณรอาพาธ และผูป่้วยทัว่ไป โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ในวันศกุร์ที	่20	ธนัวาคม	2562	เวลา	14.00	น.	ณ	ชัน้	G	
อาคาร	ภปร	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ตดิต่อบรจิาคได้ที	่
ฝ่ายพธิกีาร	ตกึวชริญาณวงศ์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	โทร.	0	2256	4382

 � ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	ขอเชญิร่วมกจิกรรม
เดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 
เวลา 06.00 น.	ซือ้บตัรงานเดนิการกศุลเพือ่สขุภาพ	ใบละ	20	บาท	 
ลุน้รางวลั	รายได้สนบัสนนุการด�าเนินงานของศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาติ	
สภากาชาดไทย	สอบถามโทร.	0	2263	9600	-	99	ต่อ	1850,	1853

สารพันข่าว

เฉลิมฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งการให้โลหิต

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 

	 ฝ่ายการพยาบาล	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ขอเชิญ
ร่วมงานและชมนิทรรศการสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 
ระหว่างวันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยมีพิธีเปิดในวันที่	18	ตุลาคม	
2562	เวลา	09.00	น.	และวันที่	21	ตุลาคม	2562	เวลา	10.00	–	12.00	น.	
มีบริการรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ	ฟรี


