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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
บริจาคโลหิตเทิดไท้องค์ราชัน

เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ งานบริการโลหิต
สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค

ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยและประชาชนชาวไทยร่วมแต่งกายด้วยเสือ้ สีเหลือง ตลอดเดือนกรกฎาคม เพือ่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสภากาชาดไทย
ประกาศสภากาชาดไทย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของสภากาชาดไทย โดยอนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการสภากชาดไทย ครั้งที่ 337 เมื่อวันที่
5 มิถุนายน 2563 ให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่โดยเพิ่มจากหน่วยงานเดิมที่ปรากฏในข้อบังคับสภากาชาดไทย พ.ศ.2500 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 83 พ.ศ.2562
ข้อ 36 จ�ำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร
2. ส�ำนักขับเคลื่อนการพัฒนา
3. ส�ำนักกฎหมาย
และให้ควบรวมส�ำนักยุทธศาสตร์ และส�ำนักแผนและงบประมาณ เข้าด้วยกันเป็น ส�ำนักนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ไลฟ์คอนเสิร์ต Giving Lifve ให้ด้วยใจ

สภากาชาดไทย โดย ส�ำนักงานจัดหารายได้ จัดไลฟ์คอนเสิรต์ Giving Lifve ให้ดว้ ยใจ
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2563 เพื่อระดมทุนผ่านโครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63”
โดยการถ่ายทอดสดผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ภายในงานนอกจากมีการแสดงจากศิลปินหลากหลาย
ค่ายดนตรีแล้ว ยังมีการพูดคุยถึงมุมมองการใช้ชีวิตแบบ Now Normal โดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ธรี ะวัฒน์ เหมะจุฑา ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพโรคอุบตั ใิ หม่ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถโทรศัพท์มาสอบถามปัญหา
สุขภาพกับทีมแพทย์และพยาบาล จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมียอดบริจาค
จากการไลฟ์คอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นจ�ำนวนเงิน 2,301,170.26 บาท
โครงการ “63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63” ด�ำเนินการเปิดรับบริจาคตั้งแต่เริ่มมีการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อน�ำเงินไปช่วยเหลือในการป้องกัน รักษาพยาบาล
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยการระดมทุนผ่านโครงการดังกล่าวปิดรับบริจาคไป
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ต้อนรับพยาบาลใหม่สู่สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการต้อนรับพยาบาลใหม่สู่สภากาชาดไทย ประจ�ำปีงบประมาณ 2563
เพื่อต้อนรับและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการเข้าร่วมเป็นบุคลากรของสภากาชาดไทย จัดโดย ส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
พิธีต้อนรับพยาบาลใหม่สู่สภากาชาดไทย จัดขึ้นส�ำหรับพยาบาลส�ำเร็จใหม่จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ที่ได้รับ
การบรรจุเข้าปฏิบตั งิ านในสภากาชาดไทย จ�ำนวน 200 คน แบ่งเป็น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 112 คน โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา 79 คน สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 4 คน ส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ 3 คน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
1 คน และ ส�ำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา 1 คน

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ จัดโครงการเพื่อเตรียมพร้อมก่อนสูงวัย
นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิด
และบรรยายพิเศษในโครงการสร้างเสริมความรอบรูเ้ รือ่ งสุขภาพ เตรียมพร้อม
ก่อนสูงวัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ (SMART AGING) ส�ำหรับเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย
รุน่ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 29 มินุ ายน 2563 และรุน่ ที่ 2 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

นายช�ำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสิงห์บรุ ี เป็นประธานเปิด
การอบรมในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแล
ผูส้ งู อายุ รุน่ ที่ 1 จัดโดย กลุม่ งานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝกึ อบรมปฐมพยาบาล
และสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมชันั้ 5 ศาลากลางจังหวัด
สิงห์บรุ ี มีผเู้ ข้าอบรมทัง้ สิน้ 30 คน โดยมีการปฏิบตั งิ านนิเทศและประเมินผล
วิทยากรเครือข่ายโครงการฯ เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
โควิด-19 กับการระบาดระลอก 2
โดยปกติเมือ่ ข้าสูฤ่ ดูฝน อากาศจะเริม่ เย็นลง อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ
จะเพิม่ มากขึน้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้หวัด โรคโควิด-19 ก็เป็นโรคติดต่อ
ทางเดินหายใจโรคหนึ่ง
ถึงแม้วา่ ขณะนีใ้ นประเทศไทยจะไม่พบการระบาดระหว่างประชากรไทย
ในประเทศ พบเพียงแต่การติดเชือ้ จากกลุม่ คนทีเ่ ดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
แต่เมือ่ มีมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะออกมา อาจเพิม่ ความเสีย่ งต่อการระบาด
ระลอก 2 อีกทัง้ โรงเรียนเปิดเทอม ดังนัน้ ทุกคนจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ น
อยู่เสมอ ไม่ละเลยในการเฝ้าระวังตนเอง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของ
การระบาดระลอกใหม่
มาตรการในการป้องกันที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- ล้างมือบ่อย ๆ
- สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
- รับประทานอาหารที่สุกสะอาด
- รับประทานอาหารแยกกับผู้อื่น
- การก�ำหนดระยะห่างของบุคคลอย่างน้อย 2 เมตร
- มีการสัมผัสกันระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด
- หลีกเลี่ยงการเข้าชุมชน หรือการรวมกลุ่มเป็นหมู่คณะ
ความเสี่ยงของการระบาดระลอก 2 ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคน
ที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะหากเกิด
การระบาดระลอก 2 สถานการณ์จะหนักหนากว่ารอบแรกแน่นอน
ทีม่ า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เชิญชวนซื้อเสื้อโปโลพึ่งพา

เชิญชวนทุกท่านสวมใส่เสื้อเหลืงอตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ โดยสามารถสั่งซื้อ
เสือ้ โปโลสีเหลืองของมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย รายได้สมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้ทางเฟซบุ๊กร้านเพื่อนพึ่งภาฯ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2054 6546
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

การบริจาคเกล็ดเลือด
เกล็ดเลือด คือ ส่วนประกอบของ
เลือดช่วยท�ำให้เลือดแข็งตัว และช่วยอุดรอย
ฉีกขาดของเส้นเลือด เกล็ดเลือดมีอายุสั้น
เมื่อออกนอกร่างกายจะมีอายุประมาณ 5 วัน
ต้องเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 22 องศา พร้อมกับ
การเขย่าเบา ๆ ตลอดเวลา การบริจาคเกล็ดเลือด
(Single Donor Platelets) สามารถบริจาค
ได้ทุก 1 เดือน ด้วยเครื่องแยกส่วนประกอบ
โลหิตอัตโนมัติ เพื่อแยกเกล็ดเลือดออกจาก
เม็ดเลือดแดง โดยคืนส่วนอื่นกลับสู่ร่างกาย
เกล็ดเลือดจะถูกน�ำไปใช้รกั ษาภาวะเกล็ดเลือดต�ำ 
่
โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดเลือดขาว
สอบถามคุณสมบัตผิ บู้ ริจาคเกล็ดเลือด
และข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

เชียงราย

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
ออกหน่วยโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค
ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน 7 ครัวเรือน
ในเขตพื้ น ที่ อ� ำ เภอแม่ ส าย เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจต่ อ ไป

ปราจีนบุรี

ลพบุรี

สุราษฎร์ธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือนางสาวสมัย ข�ำพ่วง ผู้สูงอายุ
และมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองม่วง อ�ำเภอ
หนองม่วง เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจต่อไป

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
มอบชุดเครื่องนอน เครื่องอุปโภค บริโภค ที่จ�ำเป็น ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
จ� ำ นวน 4 ครั ว เรื อ น ในเขตพื้ น ที่ อ� ำ เภอศรี ม โหสถ เพื่ อ บรรเทา
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

เยี่ยมให้ก�ำลังใจพร้อมมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน 3 ราย
รายละ 3,000 บาท ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

บุรีรัมย์

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอกระสัง มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จ�ำนวน 4 ราย
รายละ 1,000 บาท ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลสูงเนิน เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจต่อไป

นครราชสีมา คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอปากช่อง

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางรัตติยา อรุณโรจน์
ผู้ประสบวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 182 ถนนเทศบาล 38 ต�ำบลหนองสาหร่าย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ
ขอเชิญร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี
สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานอาสากาชาด
ครบ 80 ปี และทรงปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุม 1210 Auditorium โซน B ชัน้ 12 และลานด้านหน้าอาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อาศัยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครัง้ ที่ 337 เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน 2563
ให้แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายแพทย์ธเนศ จัดวัฒนกุล
2. นายแพทย์วันชัย นัยรักษ์เสรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามวาระของผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

สารพันข่าว
 ส�ำนักงานอาสากาชาด จัดพิธีท�ำบุญเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานอาสากาชาด ครบรอบ 80 ปี
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 ส�ำนักงาน
อาสากาชาด
 ส�ำนักงานอาสากาชาด ได้มปี ระกาศให้อาสากาชาด
งดการมาปฏิบตั งิ านทุกพืน้ ทีใ่ นช่วงทีเ่ กิดการแพร่ระบาดของ
เชือ้ ไวรัส COVID-19 ปัจจุบนั สถานการณ์การพร่ระบาดและ
จ�ำนวนผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส COVID-19 ของประเทศไทยมีจำ� นวน
ลดน้อยลง คณะกรรมการบริหารส�ำนักงานฯ ได้รว่ มกันพิจารณา
ยกเลิกการงดมาปฏิบตั งิ านของอาสากาชาด โดยให้กลับมา
ปฏิบตั งิ านได้ตามปกติตงั้ ต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ปฏิบตั งิ านทีห่ มูบ่ า้ นเด็ก และหมูบ่ า้ น
เด็กเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
จังหวัดนครปฐม ดังนี้ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป
5 อัตรา เจ้าหน้าทีธ่ รุ การ 1 อัตรา คนสวน 1 อัตรา และ
พนักงานขับรถ 2 อัตรา ติดต่อขอทราบรายละเอียดและ
ยืน่ ใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป มูลนิธสิ งเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทยตึกวชิราลงกรณ ชัน้ 1 และหมูบ่ า้ นเด็ก
จังหวัดนครปฐม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4209
ในวันและเวลาราชการ
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ปรับเปลีย่ น
เวลาให้บริการเจาะเลือด ดังนี้ คลินิกในเวลาราชการ
อาคาร ภปร ชั้น 4 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.30 – 15.30 น.
อาคาร ส.ธ. ชั้ น 3 ส�ำหรับการเจาะเลือดล่วงหน้า
ก่อนพบแพทย์ วันจันทร์และวันอังคาร เวลา 06.30 – 12.00 น.
และเวลา 13.00 – 15.30 น. วันพุธ – ศุกร์ เวลา 06.30 –
12.00 น. คลินกิ นอกเวลาราชการ (คลินกิ พิเศษ) อาคาร ภปร
ชั้น 13 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.15 – 08.00 น. และ
เวลา 16.00 – 20.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 4 วันเสาร์ –
อาทิตย์ เวลา 06.50 – 12.00 น. ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 2256 5382 – 3
 ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ ย้ายจากอาคารคลินกิ พิเศษ
14 ชัน้ ไปทีอ่ าคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ ชัน้ 18 โซน C โดยเปิด
ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. วันเสาร์
และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (เฉพาะผูป้ ว่ ยทีท่ ำ� การ
นัดหมายล่วงหน้า) สอบถามโทร. 0 2649 4000 ต่อ 81875
 ศูนย์สง่ เสริมฟืน้ ฟูสขุ ภาพผูส้ งู อายุ สภากาชาดไทย
เปิดให้บริการคลินกิ นอกเวลาท�ำการ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 กรกฎาคม
2563 เป็นต้นไป ดังนี้ คลินิกนอกเวลา เวชศาสตร์ฟื้นฟูและ
กายภาพบ�ำบัด วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. คลินิก
นอกเวลา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันเสาร์ เวลา 08.30 –
16.30 น. คลิกนิกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย (Fitness
Center) วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 20.00 น.
สอบถามเพิม่ เติมโทร. 0 3810 9423
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย ขอแจ้ง
การจ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิตประจ�ำเดือนมิถุนายน 2563
จ�ำนวน 12 ราย เป็นเงิน 2,073,360 บาท รวมยอดเงิน
ทีส่ มาคมฯ ได้ชว่ ยเหลือสมาชิกแล้วเป็นเงิน 174,019,328 บาท

โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรสาร : 0 2251 1621
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