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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1542 ปักษ์แรก เดือนพฤศจิกายน 2562

พธิพีระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลักสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ
 สถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศกึษา 2561

	 เม่ือวันที	่22	ตุลาคม	2562	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาล 

ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุม	 Auditorium	 ชั้น	 12	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ	์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจ�าปีการศึกษา 2561 จ�านวน 197 คน

	 โอกาสนี้	พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต	ใจความว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้อุตสาหะเล่าเรียนจนส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 

พยาบาลแล้ว เช่ือว่าแต่ละคนคงมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบวิชาชีพพยาบาล ให้บรรลุถึงความส�าเร็จและความเจริญมั่นคง 

ในภายหน้า การจะท�าให้ได้ดังท่ีกล่าว จ�าเป็นต้องอาศัยความรูเ้ป็นเคร่ืองมอืส�าคญัส�าหรบัใช้ปฏบิตังิาน ทัง้ความรูใ้นสาขาวชิาการพยาบาล

ที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้อย่างที่เรียกกันว่า ความรู้รอบตัว ซึ่งเมื่อประกอบส่งเสริม 

เข้าด้วยกันแล้ว จะเก้ือกูลให้แต่ละคนเป็นผู้รู้ลึก รู้กว้าง และทันการณ์ทันสมัย จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  

ให้ยิ่งลึกซึ้งและกว้างขวางขึ้นอยู่เสมอ แล้วน�าความรู้ที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน กับสถานการณ์ และกรณีต่าง ๆ บนพื้นฐาน 

ของจรรยาบรรณวิชาชพี อดุมการณ์สภากาชาดไทย และอัตลักษณ์บัณฑติของสถาบัน ถ้าท�าได้ ก็มัน่ใจได้ว่า แต่ละคนจะสามารถสร้างสรรค์ 

ความส�าเร็จและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเอง แก่วิชาชีพพยาบาล และแก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างยั่งยืนแท้จริง"



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	 29	 ตุลาคม	 2562	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	 ไปยังห้องอเนกประสงค์	ชั้น	13	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ทรงรับฟังการบรรยายสรุปการประชุมสัมมนาเรื่อง “ติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พ 

ในประเทศไทย”	โดยม	ีนายอนทุนิ ชาญวรีกลู รองนายกรฐัมนตร	ีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	และคณะผู้บริหารสภากาชาดไทย	เฝ้ารบัเสดจ็	  

แพทย์หญิงเดบอร่าห์ เบิร์กซ์	 เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษและผู้ประสานงานด้านเอดส์ระดับโลก	 ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 

เพ่ือบรรเทาปัญหาเอดส์	 (PEPFAR)	 เข้าเฝ้าถวายของท่ีระลึก	 เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ  

ทรงรับการถวายต�าแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ	

	 จากนั้น	ทรงประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กร	และผู้ที่ท�าประโยชน์ด้านเพร็พแก่ประเทศไทย	รวม	8	ราย	ในโอกาสนี้	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	 พระราชทานแนวพระด�าริเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านเพร็พ

ของประเทศไทยให้ส�าเร็จลุล่วงได้ผลย่ิงข้ึน	 ก่อนเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระกรณียกิจด้านเอดส์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

	 การจดัการประชมุสมัมนาเรือ่ง	“ตดิตามความคบืหน้าการให้บรกิารเพร็พในประเทศไทย”	(Thailand’s	National	PrEP	Forum)	สภากาชาดไทย	

ร่วมกับ	กระทรวงสาธารณสขุ	และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องจัดขึน้	เพ่ือเป็นการเทดิพระเกยีรต	ิพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีกรมหมืน่สทุธนารนีาถ 

เนือ่งจากทรงมบีทบาทและมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิและด�าเนินการโครงการด้านสาธารณสุข	สวสัดกิารสงัคม	พร้อมทัง้ยงัเป็นผูส้นบัสนนุด้านการป้องกนั 

การติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก	 จนผลักดันเป็นนโยบายของภาครัฐที่ด�าเนินการไปทั่วประเทศ	 ตลอดจนโครงการอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง 

กับการป้องกัน	และเป็นการประกาศว่า “โครงการเพร็พพระองค์โสมฯ”	(Princess	PrEP)	เป็นต้นแบบในการให้บริการเพร็พ	เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 

เอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อในประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	 ซึ่งเป็นพระภารกิจหน่ึงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

ได้ทรงด�าเนินการจนทั่วโลกให้การยอมรับ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

เสด็จไปงานประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

สัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2562

บริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติฯ  (JUST SAY YES) 

	 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย	 เปิดตัวโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่	 16	 ตุลาคม	 2562	 
โดยได้รับเกียรติจาก	 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข	 ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล	 ประธานคณะกรรมการ 
อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย นายกลินท์ สารสิน	 ประธานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิกิจการศนูย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย	และนายแพทย์วศิษิฏ์ ฐติวัฒน์ ผูอ้�านวยการ 
ศูนย์รบับรจิาคอวยัวะสภากาชาดไทย	ร่วมแถลงข่าว	ณ	WELCOME	HALL	ชัน้	2	ศนูย์นทิรรศการ 
และการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ
	 โครงการน้ีมีระยะเวลาในการด�าเนนิงานตัง้แต่วนัที	่16	ตลุาคม	2562	-	4	พฤษภาคม	2563	
มีเป้าหมายผู้แสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะ	จ�านวน	150,000	คน	ทั่วประเทศ	เพื่อความสะดวก 
ในการแสดงความจ�านงบริจาคอวัยวะจึงได้เพิ่มช่องทางการบริจาคอวัยวะออนไลน์  
www.organdonate.in.th และบริจาคอวัยวะผ่าน “Mobile Application : บริจาคอวัยวะ” 
โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน	 หลังจากนั้นระบบจะส่ง	 sms	 และ	 e	 -	 mail	 
แจ้งผู้แสดงความจ�านงและญาติผู้บริจาคอวัยวะต่อไป

	 เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	2562	นายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18 - 24 ตุลาคม 2562 ณ	โถงชั้นล่าง	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ
ด้านสุขภาพ	และให้ความรู้แก่ประชาชน	
 วันที่ 21 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติ 
พระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน	 สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล	 คณะรัฐมนตรี 
จึงก�าหนดให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ	เพื่อตระหนักในภารกิจของวิชาชีพพยาบาลว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความส�าคัญ	และมีคุณค่าแก่สังคม	



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2562	นายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย	วางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 สภานายิกา
พระองค์แรกของสภากาชาดไทย ซึ่งประดิษฐานอยู่	ณ	บริเวณสถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	ในการนี้	ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันสวรรคต	ครบ	100	ปี	และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ	อันประกอบด้วย	พระราชประวัติ	และพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งทรงด�ารงต�าแหน่ง
สภานายิกาสภากาชาดไทย	เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ณ	อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย

	 ปรับปรุงข้อบังคับสภากาชาดไทย	 หมวดที่	 6	 กรรมการบริหาร	 กรรมการเจ้าหน้าที่	 และกรรมการตรวจสอบ	 และหมวดที่	 7	 
กิจการของสภากาชาดไทย	ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น	 โดยอนุมัติและความยินยอมของคณะกรรมการสภากาชาดไทย	ตามข้อ	10	แห่งข้อบังคับ
สภากาชาดไทย	ลงวันที่	13	พฤษภาคม	2500	
	 ข้อ	1	ข้อบังคับนี้เรียกว่า	“ข้อบังคับสภากาชาดไทย	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	83)	พ.ศ.	2562”
	 ข้อ	2	ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
	 ข้อ	3	ให้ยกเลิกความในข้อ	31	แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย	พ.ศ.	2500	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	79)	พ.ศ.	2559	ข้อ	32	ข้อ	33	
และข้อ	33	ทวิ	แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย	พ.ศ.	2500	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	65)	พ.ศ.	2556	และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
	 “ข้อ	31	ให้มีคณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย
	 	 1)	อุปนายกผู้อ�านวยการ	เป็นประธานกรรมการ
	 	 2)	เลขาธิการ
	 	 3)	เหรัญญิก
	 	 4)	ประธานคณะกรรมการนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และงบประมาณ	สภากาชาดไทย
	 	 5)	ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย
	 	 6)	กรรมการสภากาชาดไทยจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน	ซึ่งอุปนายกผู้อ�านวยการเป็นผู้แต่งตั้ง
	 ข้อ	32	คณะกรรมการบริหาร	มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการของสภากาชาดไทยตามที่คณะกรรมการสภากาชาดไทย
มอบหมาย	 และในระหว่างท่ีไม่มีการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย	 ให้คณะกรรมการบริหารมีอ�านาจอนุมัติแทนคณะกรรมการ
สภากาชาดไทยด้วย	ในกรณทีีอุ่ปนายกผูอ้�านวยการไม่อยู	่ให้กรรมการบรหิารซึง่อปุนายกผูอ้�านวยการมอบหมาย	ท�าหน้าทีป่ระธานกรรมการ
บริหารแทน
	 กรรมการบริหารตามข้อ	31	(6)	มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละสี่ปี	และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
	 ข้อ	33	ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	และต้องรายงานเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันเป็นสาระส�าคัญ
ให้คณะกรรมการสภากาชาดไทยทราบทุกคราวที่มีการประชุม
	 ข้อ	33/1	ให้มีคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์	สภากาชาดไทย	ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการ	
จ�านวนไม่เกิน	17	คน	ซึ่งคณะกรรมการสภากาชาดไทยแต่งตั้งมีอ�านาจหน้าที่ตามที่อุปนายกผู้อ�านวยการก�าหนด
			 ในกรณีที่เห็นสมควร	 คณะกรรมการสภากาชาดไทยจะแต่งต้ังคณะกรรมการอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจ�าเป็น	 โดยให้มีอ�านาจหน้าที ่
ตามที่ก�าหนดก็ได้”		 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (ต่อฉบับหน้า)

พิธีบ�าเพ็ญกุศลเนื่องในวันสวรรคต ครบ 100 ปี 

ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม 



5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

	 วันที่	9	ตุลาคม	2562	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	จัดกิจกรรม	“ปลูกป่าชายเลน”	เนื่องในวันจัดการ
ภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล	ประจ�าปี	 2562	มี	นายวีระศักดิ์	 วิจิตร์แสงศรี	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	และนางชุติพร	 
วิจิตร์แสงศรี	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร	 ร่วมกิจกรรม	ณ	 ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออก	ต�าบลโคกขาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

	 องค์การสหประชาชาตกิ�าหนดให้วนัที ่13 ตลุาคมของทกุปี เป็นวนัลดภยัพบิตัสิากล	(International	Day	for	Disaster	Risk	Reduction	:	IDRR) 

เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการและลดความเสียหายจากภัยพิบัติ	 ในปีนี้จัดข้ึนภายใต้แนวคิด	 

“Reduce disaster damage to critical infrastructure and disruption of basic services” และก�าหนดหัวข้อส�าหรับวันลดภัยพิบัติสากล	

คือ	“Build to Last” หรือ	“การสร้างที่มั่นคงและยืนยง”	ส�าหรับอาเซียนได้ก�าหนดหัวข้อส�าหรับงานวันการจัดการภัยพิบัติของอาเซียน	ประจ�าปี	2562	

คือ “Bridging Disaster Recovery to Resilience”	หรือ “การฟื้นฟูที่น�าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในการรับมือภัยพิบัติ”

	 วันท่ี	 10	 ตุลาคม	 2562	 ร่วมงาน 
วันจัดการภัยพิ บัติ ของอาเซียนและ 
วันลดภัยพิบัติสากล	 ประจ�าป ี	 2562	 
ณ	 ห ้องประชุม	 1	 กรมป ้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย	

วันจัดการภัยพิบัติของอาเซียนและวันลดภัยพิบัติสากล 2562



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

	 เมือ่วนัที	่11	ตุลาคม	2562	ศาสตราจารย์กติตคิณุ นายแพทย์ชยัเวช นชุประยรู	ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย	รักษาในต�าแหน่งผูอ้�านวยการ 
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	 สภากาชาดไทย	 เป็นประธานพิธีท�าบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 89 รูป เนื่องในวาระ 50 ปี  
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	และนายแผน วรรณเมธี	เลขาธิการสภากาชาดไทย	เป็น
ประธานฝ่ายฆราวาสในพธิที�าบญุถวายภตัตาหารเพลแด่พระภกิษสุงฆ์ จ�านวน 10 รปู	ณ	ห้องจุมภฎ	ช้ัน	9	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

บุรีรัมย์ นางเยาวพรรณ พณะชัย นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอกระสัง	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 มอบเงิน 
ช่วยเหลือ จ�านวน 2,000 บาท แก่ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หอมนวล อายุ 9 ปี  
ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมอง	ณ	บ้านเลขที่	210	บ้านมะระ	หมู่ที่	12	ต�าบล
หนองเต็ง	

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

กาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ 	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวัด มอบบ้านกาชาด
ในโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ บ้านเลขที่	43	หมู่ที่	7	ต�าบลบ่อแก้ว	
อ�าเภอนาคู แก่ เด็กหญิงสุพัฒตรา บุญเที่ยง นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4  
มีฐานะยากจน	ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง			

มุกดาหาร ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ	นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
มุกดาหาร	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	เยี่ยม
ให้ก�าลงัใจ นายแวง ดีดวงพนัธ์ ผูป้ระสบอคัคภียั พร้อมมอบถงุยงัชพีและ
เงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น	ณ	บ้านเลขที่	17/4	
หมู่ที่	8	ต�าบลดงเย็น	อ�าเภอเมืองมุกดาหาร
 

ตรงั นางเอือ้จติร เจรญิทรพัย์ 	นายกเหล่ากาชาดจังหวดัตรงั	พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 เยี่ยมผู้สูงอายุในโครงการ	
"พฒันาและส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูส้งูอายแุบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจ�าปี 
2562 จ�านวน 9 คน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ
คนละ 1,500 บาท	ในพื้นที่อ�าเภอเมืองตรัง	

ประจวบครีีขนัธ์ นางณฐัชาลคันา สขุภาคกลุ นายกกิง่กาชาดอ�าเภอ
ปราณบรุ	ีพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอ เยีย่มผูป่้วย
ติดเตียง ผู้ป่วยพิการและด้อยโอกาส พร้อมมอบที่นอนลมให้แก่ผู้ป่วย 
เพื่อกันแผลกดทับ	ในเขตพื้นที่ต�าบลปากน�้าปราณ

พิจิตร นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจงัหวัด มอบชุดธารน�า้ใจ และ
เงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จ�านวน 5,000 บาท	เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดอืดร้อนในเบือ้งต้น	ณ	บ้านเลขที	่48/1	หมูท่ี	่6	บ้านเกาะลาว	ต�าบล
คลองคะเชนทร์	อ�าเภอเมือง	
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อาสายุวกาชาดรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 

เยี่ยมชมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย

วิ่งช่วยชีวิต 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

 นางสาวธวัลฉัตร บุญมาก นางสาวพิริยาพร อาจทวีกุล และ 
นายเจษฎา กองสงิห์ อาสายวุกาชาด	สงักดัชมรมอาสายวุกาชาด	ส�านักงาน 
ยุวกาชาด	 สภากาชาดไทย	 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก  
หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ	 ในงานประชุมสมัชชา 
สวัสดิการสังคมแห่งชาติ	ครั้งที่	27	และพิธีประกาศเกียรติคุณอาสาสมัคร 
ดเีด่นและองค์กรทีม่กีจิกรรมทางสังคมดีเด่น	เนือ่งในโอกาสวันสงัคมสงเคราะห์
แห่งชาตแิละวันอาสาสมคัรไทย	ประจ�าปี	2562	เมือ่วนัท่ี	21	ตลุาคม	2562	
ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์	คอนเวนชั่น	กรุงเทพฯ		

	 เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2562	 นาวาเอกยุทธนา สระดี	 ผู ้ บังคับ 
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด	 น�าคณะตรวจเยี่ยมชุดควบคุมทหารพราน
นาวิกโยธินที่	 3	 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน	 ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง	 
ผบ.ฉก.นย.ตราด	ในโอกาสนี้	ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	เขาล้าน 
จังหวัดตราด	 และเมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2562	 นาวาเอกวีรชัย หลีค้า  
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน	 (ผบ.ฉก.ทพ.นย.)	 น�านายทหาร
ในหน่วยเฉพาะกิจฯ	 เยี่ยมชมศาลาราชการุณย์	 พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลท่ี	 9	 สภานายิกา
สภากาชาดไทย	 ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
ชาวกัมพูชาอพยพ	 ระหว่างปี	 2522	 -	 2529	ณ	 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	 
เขาล้าน	 จังหวัดตราด	 ด้วย	 โดยมี	 นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา	 ผู ้จัดการ 
ศูนย์ราชการุณย์	สภากาชาดไทย	ให้การต้อนรับ		

	 เชญิชวนคนไทยวิง่แสดงพลงัของการเป็นผูใ้ห้	วิง่ท่ีไหน	เมือ่ไหร่ก็ได้	
เฉลิมฉลองในวาระ	 50	 ปี	 แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิ
สภากาชาดไทย	สมัครได้ที่	https://race.thai.run/NBCTRC50th

 ส�านกังานตรวจสอบ สภากาชาดไทย ได้จดัท�า IA Letter	เพือ่เป็นสือ่ทีใ่ห้ความรูแ้ละข้อควรระวงัในเชงิป้องกนัทีจ่ะสร้างคณุค่าในการปฏบิตังิาน	
และสร้างความเข้าใจในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงที่เกิดขึ้นในกรณีต่าง	ๆ	ส�าหรับฉบับแรกเป็น เรื่อง การเบิกและน�าเงินสดไปช�าระค่าสินค้า/บริการ 
แต่น�าไปช�าระให้ผู้ขายไม่ครบถ้วน หรือน�าไปใช้ส่วนตัว โดยได้จัดท�า	IA	Letter	ทุก	2	เดือน	ให้กับทุกหน่วยงานของสภากาชาดไทย	หากต้องการ
ให้ค�าแนะน�าหรือขอค�าแนะน�า	สามารถติดต่อได้ที่	ส�านักงานตรวจสอบ	โทร.	0	2256	4690	e	–	mail	:	audit@redcross.or.th	

สารการตรวจสอบภายใน (IA Letter)

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย	 ขอแจ้งการจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิต	 ประจ�าเดือนกันยายน	 2562	 จ�านวน	 10	 ราย	 
เป็นเงินทั้งสิ้น	1,728,280	บาท	รวมยอดเงินที่สมาคมฯ	ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน	160,998,448	บาท

 ศูนย์ดูแลภาวะสมองเส่ือม (Dementia Day Center) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดโครงการอบรมผู้ดูแล 
ผู้มีภาวะสมองเสื่อม ประจ�าปี 2563 จ�านวน	2	รุ่น	รุ่นละ	15	คน	หลักสูตร	140	ชั่วโมง	ในเดือนมกราคม	มิถุนายน	และกรกฎาคม	2563	 
ณ	ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม	อาคาร	ส.ธ.	ชั้น	15	ค่าลงทะเบียน	6,000	บาท	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2256	4000	ต่อ	71503

ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อม จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม


