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ปีที่ 35 ฉบับที่ 1547 ปักษ์หลัง เดือนมกราคม 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2563 

	 เมื่อวันที่	 27	 ธันวาคม	 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังบริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล	 ทรงบาตรพระสงฆ์	 จ�านวน	 20	 รูป	 จากวัดหัวล�าโพง	 วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร	 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร	 

และวัดพระยายัง	เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	2563	ร่วมกับผู้บริหารสภากาชาดไทย	อาจารย์	นิสิตคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	ตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชน



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24

	 เวลา	 17.06	 น.	 เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	 สภากาชาดไทย	 ทรงเป็นประธานการประชุมสภา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 24 โดยมีระเบียบวาระการประชุม	อาทิ	ความก้าวหน้าเรื่อง	Visiting	Professor	ที่ได้รับทุน
สนบัสนนุจาก	China	Medical	Board	เพ่ือเตรยีมการในการพัฒนาศนูย์ความเป็นเลิศ	ด้านการพยาบาลผูส้งูอาย	ุโดยการพฒันางานวจิยัด้านผูส้งูอายกุบั 
เครอืข่ายต่างประเทศ	รายงานการตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการปฏิบตังิาน	สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	ประจ�าปีงบประมาณ	
2562	การขออนุมัติใช้เกณฑ์	EdPEx	ในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	และระดับสถาบัน	ตั้งแต่ปีการศึกษา	2562
	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 ได้ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	
สภาการพยาบาล	และสมศ.	มาอย่างต่อเนื่อง	มีการใช้เกณฑ์	AUN-QA	ในการประกันคุณภาพของหลักสูตรปริญญาตรี	ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะและสถาบัน	 ปีการศึกษา	 2561	 มีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับดีมาก	 ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการพัฒนาความเป็นเลิศเชิงระบบและผลลัพธ์	 
ซึง่สอดคล้องกับพระราชบญัญตักิารอดุมศกึษา	พ.ศ.	2562	ทีเ่ปิดโอกาสให้สถานศกึษาระดบัอุดมศกึษามอิีสระในการเลอืกระบบประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน	โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ	เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของสถานศึกษา	และ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	โดยเกณฑ์	EdPEx	เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

	 จากนัน้	พระราชทานพรปีใหม่แก่บคุลากรสภากาชาดไทย	ตลอดจน 
ประชาชนท่ัวไปท่ีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ	 เพื่อความเป็นสิริมงคล
ตลอดทั้งปี

 “ขอขอบคณุทีท่กุคนช่วยกันปฏบิตังิานมาด้วยด ีและเป็นประโยชน์

ต่อบุคคลทั่ว ๆ ไป ขอให้บุญกุศลที่ท�าร่วมกันมาวันนี้ช่วยดลบันดาลให ้

ทุกท่านมีความสุขสวัสดี ประสบความส�าเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และ

สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการในปีใหม่ และสืบต่อ ๆ ไปด้วยในอนาคต”



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	 30	ธันวาคม	2562	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชมุคณะกรรมการอ�านวยการมลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของสภากาชาดไทย	ณ	ตกึวชริาลงกรณ	มลูนธิสิงเคราะห์เดก็ของ

สภากาชาดไทย	โอกาสนี้	ทอดพระเนตรการแสดงประกอบเพลง	"ยามเย็น"	ของเด็กในความอุปการะของมูลนิธิฯ	จากนั้น	พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คณะบุคคลต่าง	ๆ	เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	และถวายกุญแจรถยนต์
ส�าหรับใช้ในกิจการของมูลนิธิฯ

	 ต่อจากนั้น	พระราชทานพระราชวโรกาสให้	นายแผน วรรณเมธี	 รองประธานกรรมการอ�านวยการมูลนิธิฯ	ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่

ระลึก	เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	แล้วทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจ�าปี 2562  
โดยมีระเบียบวาระ	 อาทิ	 โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ	 การด�าเนินงานของหมู่บ้านเด็ก	 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	
จังหวัดนครปฐม	 โครงการหมู่บ้านเด็กเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัดนครปฐม	 การด�าเนินงานของศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดสงขลา	 
ผลการด�าเนนิงานให้การช่วยเหลอืเด็กก�าพร้าท่ีประสบภยัจากคลืน่สนึามใินภาคใต้	การปรับปรงุและต่อเตมิอาคารมลูนธิิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย	
	 ปัจจุบันมีเด็กก�าพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิฯ	ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง	8	ปี	จ�านวนทั้งสิ้น	47	คน	เป็นเด็กชาย	19	คน	เด็กหญิง	28	คน	
และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี	 2524	ถึงปัจจุบัน	 รวม	628	 ราย	 เป็นชาวต่างประเทศ	518	 ราย	และเป็นครอบครัว 
ชาวไทย	110	ราย	(ข้อมูล	ณ	วันที่	25	ธันวาคม	2562)

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 คณะผู้แทนสภากาชาดไทย	 น�าโดย	 นายสวนิต คงสิริ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน  

นายเตช บุนนาค	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 ฝ่ายบริหาร	 ในฐานะที่ปรึกษา	 เข้าร่วมการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

(Red	 Cross	 Red	 Crescent	 Statutory	Meetings)	 ระหว่างวันที่	 4	 -	 12	 ธันวาคม	 2562	ณ	 ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา	ณ	 นครเจนีวา	 

สมาพันธรัฐสวิส	 ภายใต้แนวคิด	 “พลังของมนุษยธรรม”	 โดยมีการหารือ	 อภิปราย	 และลงมติในประเด็นส�าคัญต่าง	 ๆ	 ด้านมนุษยธรรม	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการน�ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไปใช้ในระดับท้องถิ่น	การเน้นผู้เปราะบางมากขึ้น	และการสร้างความเชื่อใจในงานด้านมนุษยธรรม	

	 การประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศเป็นการประชุมสูงสุดและใหญ่ที่สุดขององค์กรกาชาดและรัฐภาคี	 จัดขึ้นทุก	 4	 ปี	 

ในการประชุมสมัชชาใหญ่	สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	มีวาระการประชุมที่ส�าคัญ	ได้แก่	การประกาศรับสมาชิกใหม่ 

อย่างเป็นทางการ	 คือ	 สมาชิกล�าดับที่ 191 สภากาชาดในหมู่เกาะมาร์แชลล์ และสมาชิกล�าดับท่ี 192 สภากาชาดภูฏาน	 การเลือกตั้ง 

คณะกรรมาธกิารยวุกาชาด	(Youth	Commission)	โดยยุวกาชาด	เป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์	ซึง่ก่อนหน้านัน้ใช้การเลอืกตัง้จากผูแ้ทนสภากาชาดต่าง	ๆ 	 

และการพิจารณากลยุทธ์	2030	(Strategy	2030)	ของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	เป็นต้น

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบ�าบัดทดแทนไต หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2562	ณ	ห้องประชุม

สดศรี	วงศ์ถ้วยทอง	อาคาร	ภปร	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

	 ฝ่ายการพยาบาลและหน่วยโรคไต	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกับ	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 

เปิดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นเน่ืองจากปัจจุบันผู้ป่วยที่ได้รับการบ�าบัดทดแทนไตมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น	 และอัตราส่วนของพยาบาลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ยังไม่เพียงพอ	 รวมถึงเพื่อตอบสนองต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้บริการขยายให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	 

โดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษาอบรม	ประกอบด้วย	พยาบาลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และพยาบาลจากสถาบันภายนอก	รวมทั้งสิ้น	22	คน

มอบประกาศนียบัตร  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

คณะผู้แทนสภากาชาดไทยเข้าร่วมการประชุมกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ณ นครเจนีวา
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 อาสายวุกาชาด สงักดัส�านกังานยวุกาชาด สภากาชาดไทย	ร่วมกบัมลูนธิเิมาไม่ขับ	และภาคเีครอืข่าย	รณรงค์ประชาสมัพนัธ์เรือ่งขบัขีป่ลอดภยั

บนท้องถนน	 แก่ผู้ขับข่ีและใช้เส้นทางจราจร	 รวมถึงการแสดงบนเวทีในกิจกรรม “ปีใหม่ปลอดภัย เมาไม่ขับ”	 โดยมี	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี	เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2562	ณ	บริเวณอาคารผู้โดยสารภาคกลาง	ชั้น	1	สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ	หมอชิต

	 กลุ่มทรู	ภายใต้	True	5G	World	of	Health	and	Wellness	ร่วมกับ	ZTE	สนับสนุนเทคโนโลยีและเครื่องมือแพทย์ที่รองรับเทคโนโลยี	5G	 

เพื่อร่วมพัฒนาและอ�านวยความสะดวกในการติดตามรักษาผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ที่กลับไปพักดูแลตัวเองต่อเนื่องที่บ้าน	 ในโครงการ	 

“Home Health Care โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 พร้อมคณะ	 

รับมอบจาก นายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์	 หัวหน้าคณะท�างานและกรรมการยุทธศาสตร์	 5G	 บมจ.	 ทรู	 คอร์ปอเรชั่น	 และ	มร.หยาง ลี่ ยู รองประธาน	 

บริษัท	ZTE	(ประเทศไทย)	เมื่อวันที่	6	มกราคม	2563	ณ	ชั้น	12	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	ได้รับรองสภากาชาดภูฏานเข้าเป็นสมาชิก	เมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	2562	นับเป็นสมาชิกล�าดับที่ 192 

รับรองสภากาชาดภูฏาน

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงปีใหม่

สนับสนุนโครงการ “Home Health Care” 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

รายได้จากการประมูลภาพมอบให้สถานเสาวภา 

 ดร.สพ.ญ. ลาวัณย์ จันทร์โฮม หัวหน้าสวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 ร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง	 “งู”	 จากบทประพันธ์ 

ของวิมล	 ไทรน่ิมนวล	 นักเขียนรางวัลซีไรต์	 อ�านวยการสร้างและก�ากับโดยแจ๊สสยาม	 ฉายรอบสื่อมวลชน	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2562	 

ที่ผ่านมา	 ณ	 โรงภาพยนตร์	 SF	 Cinema	 ชั้น	 8	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ล	 ภายในงานมีกิจกรรมการเขียนภาพอิมเพรสชั่นนิสม์  

จาก 3 ศลิปินแหง่ชาต ิได้แก่	อาจารย์กมล	ทศันาญชลี	อาจารย์ธนิสร์	ศรกีลิน่ดี	และอาจารย์เนาวรตัน์	พงษ์ไพบูลย์	ซึง่รายได้จากการประมลูภาพ

โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ มอบเพื่อใช้ในกิจการของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 

	 ดีเดย์	1	มกราคม	2563	"งดใช้ถุงพลาสติก"	แบบใช้แล้วทิ้งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่และร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศไทย	

โดยรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้	 "ถุงผ้า" ทดแทน แต่ผ่อนผันให้สินค้า 4 ชนิด ที่ยังให้ใส่ถุงพลาสติกได้	 คือ	อาหารที่ต้องอุ่นร้อน 

อาหารเปียก เนื้อสัตว์ และผลไม้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้อมูล	กรุงเทพธุรกิจ

มุมความรู้ สินค้าผ่อนผันที่ภาครัฐยังให้ใส่ถุงพลาสติกได้

	 สามารถร่วมบรจิาคเงนิ	ผ่านบญัชธีนาคารกสกิรไทย	

สาขาส�านักสีลม	ชื่อบัญชี	"สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" 

ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน"	เลขที่	001-1-34567-0

	 แจ้งความประสงค์รบัใบเสรจ็	โดยแจ้งชือ่	–	นามสกลุ	

ที่อยู่จัดส่งใบเสร็จ	และเบอร์โทรศัพท์	พร้อมแนบหลักฐาน

การโอนเงิน	ระบุ	"เพื่อช่วยดับไฟป่าในออสเตรเลีย"	มาที่

โทรสารหมายเลข	0	2250	0312,	0	2652	4440	หรืออีเมล	

donation@redcross.or.th

	 ช ่องทางบริจาคออนไลน์	 http://bit . ly/ 

ThaiRedCrossDonation	บริจาคผ่าน	Rabbit	Line	Pay	 

บริจาคผ่าน	 True	 Money	Wallet	 (https://tmn.co/ 

dl-redcross01)	หรอืบรจิาคด้วยตนเองที	่"ห้องรบับรจิาคเงนิ" 

ส�านักงานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	ตึกอ�านวยนรธรรม	

ชั้น	 2	 ถนนพระราม	 4	 ปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 ในวันและ 

เวลาราชการ	สอบถามเพิ่มเติม	โทรศัพท์	0	2256	4440,	

0	2255	9911	และ	0	2251	1218

สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมส่งน�้าใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

นครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชกิก่ิงกาชาดอ�าเภอสคีิว้	มอบถงุ
ยังชีพและเงินช่วยเหลือ นางฮู้ เกิดเปี่ยม ผู้ประสบอัคคีภัย ณ	บ้านเลขที่	
62	หมู่ที่	1	ต�าบลหนองน�้าใส	

 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ลพบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี	 มอบ 
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายชาตรี ศรีไพร  
ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ	ณ	บ้านเลขที่	32/2	หมู่ที่	10	
ต�าบลชอนสารเดช	อ�าเภอหนองม่วง	

มุกดาหาร ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ  นายกเหล่ากาชาด
จงัหวดัมกุดาหาร	พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชกิเหล่ากาชาดจังหวดั 
เย่ียมให้ก�าลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 4 ราย  
ในเขตพื้นที่ต�าบลหนองแคน	อ�าเภอดงหลวง	

นนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี	มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จ�านวน  
3 ครัวเรือน ในเขตพื้นที่ต�าบลปลายบาง	อ�าเภอบางกรวย				

สกลนคร นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอ
วาริชภูมิ	 พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ	 ออกหน่วย
โครงการ	 “ปันย้ิม สร้างสุข”	 ให้ผู้สูงอายุ	 ประจ�าปี	 2563	 มอบผ้าห่ม 
กนัหนาวให้ผูส้งูอายุในพืน้ทีต่�าบลปลาโหล	และต�าบลค้อเขยีว	จ�านวน	26	ราย 
 

เชยีงใหม่ นางสดุาภรณ์ สงวนสตัย์  นายกเหล่ากาชาดจงัหวัดเชยีงใหม่	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 มอบเครื่อง
อปุโภค บรโิภค และเงนิช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส จ�านวน 2 ราย	ในเขตพืน้ที่ 
ต�าบลโป่งแยง	อ�าเภอแม่ริม	



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

สินค้านานาชาติราคาประหยัด  

ในงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 53

เดินสายประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิ่งพ้นภัย"

	 เชญิชอปป้ิงสนิค้าของดีจากทัว่ทกุมุมโลก	ในราคาพเิศษ	และอุดหนนุ
สลากการกุศล	ลุ้นรับรางวัลมากมาย	 ในงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 
53 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา	 10.00	 –	 22.00	 น.	 
ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	ชั้น	5	ศูนย์การค้าสยามพารากอน

	 ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	ร่วมด้วย	ผู้แทนจาก
ส�านกัสารนเิทศและสือ่สารองค์กร	สภากาชาดไทย	เดนิสายพบปะสือ่มวลชน
เนือ่งในโอกาสปีใหม่	2563	ระหว่างวนัที	่8	–	9	มกราคม	2563	ทีผ่่านมา	และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	"วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand"	เพื่อส�านักงาน
บรรเทาทุกข์ฯ	โดยมีทั้งการวิ่งแบบ	Virtual	Run	เป็นการวิ่งสะสมระยะทาง	
และแบบ Actual Run	ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ เทศบาล
ต�าบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ	สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่
บดัน้ีเป็นต้นไป	สมคัร	Virtual	Run	ได้ที	่https://bit.ly/2Pf7Zdx	และ	Actual	
Run	ได้ที่	https://bit.ly/35h5NYz	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	1664

 � สถาบนัการพยาบาลศรสีวรนิทริา	สภากาชาดไทย	เปิดรบัสมคัร 
เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจ�าปี 2563  
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ	 สาขาการพยาบาลสาธารณภัย	 สาขา 
การพยาบาลผูป่้วยบาดแผลออสโตมแีละควบคุมการขบัถ่ายไม่ได้	 และ 
สาขาการพยาบาลผูป่้วยโรคหลอดเลอืดสมอง	 สอบถามเพิม่เติมได้ท่ี
หน่วยการศกึษาต่อเนือ่ง	โทร.	0	2256	4093	–	9	ต่อ	414	และ	https://
stin.ac.th

 � เชิญชวนน้อง	 ๆ	 มัธยมศึกษาตอนปลาย	 สายวิทย์	 –	 คณิต	 
ที่สนใจในวิชาชีพพยาบาล	 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายสานฝันสู่พยาบาล
สภากาชาดไทย คร้ังท่ี 7 จัดข้ึนในวันเสาร์ท่ี 4 เมษายน 2563  
เวลา	 07.30	 -	 17.00	 น.	 ณ	 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 
สภากาชาดไทย	 โดยเปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์	 
(https://forms.gle/aM4PpoZuJzDUjQWq7)	 เฟซบุ ๊ก 
แฟนเพจค่ายสานฝันสู ่พยาบาลสภากาชาดไทย	 ตั้งแต่บัดนี ้
ถงึวนัที	่31	มกราคม	2563

 � ของท่ียงัสภาพดี	 แต่ไม่ได้ใช้	 ส่งมาจ�าหน่ายที	่ “ห้องได้บุญ” 
สภากาชาดไทย	 เพือ่เปลีย่นเป็นความช่วยเหลอืแก่ผูป่้วยทีด้่อยโอกาส	 
และขอเชญิมาร่วมอดุหนนุสนิค้าที	่"ห้องได้บญุ" เปิดท�าการวนัจนัทร์	-	ศกุร์	
เวลา	09.00	-	17.00	น.	หากประสงค์จดัส่งสิง่ของบรจิาคทางไปรษณย์ี	
สามารถจดัส่งที	่“ห้องได้บุญ”	ส�านักงานจดัหารายได้	สภากาชาดไทย	
ตกึอ�านวยนรธรรม	ชัน้	1	เลขที	่1873	ถนนพระรามที	่4	แขวงปทมุวนั	
เขตปทุมวนั	กรงุเทพฯ	10330

 � ส�านักงานกลาง มีความประสงค์จะประมูลร้านค้าจ�าหน่าย
อาหารและเคร่ืองด่ืม ภายในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน 
จังหวัดตราด จ�านวน 2 ร้าน	ก�าหนดระยะเวลาเช่า	1	ปี	โดยก�าหนด 
ดูสถานที่และรับฟังค�าชี้แจง	 ณ	 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย	 
เขาล้าน	 จังหวัดตราด	 วันจันทร์ที่	 20	 มกราคม	 2563	 
เวลา	 10.00	 –	 11.00	 น.	 สอบถามเพิ่มเติมโทร.	 0	 3951	 0821	 

และ	08	7600	0686

สารพันข่าว


