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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2563	รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ	ผู้อ�านวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	พร้อมด้วย	นายขรรค์ 

ประจวบเหมาะ	 ผู้อ�านวยการส�านักงานจัดหารายได้	 สภากาชาดไทย	 และประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชินูปถัมภ	์ 

และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย	 ร่วมเปิดโครงการ	 “ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต” (Bright Blood for Lives) 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

68 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  

ณ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย

	 โครงการนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความร่วมแรงร่วมใจของผู้พิการทางการเห็น	 และครอบครัวทั่วประเทศ	 

ภายใต้การดแูลของมลูนิธช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินปูถัมภ์	สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครอืข่าย	โดยเชญิชวน

ให้ผู้พิการทางการเห็นและครอบครัวมาเป็นผู้ให้ ด้วยการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – วันที่ 12 สิงหาคม 2563 

มีผู้พิการทางการเห็นลงทะเบียนบริจาคโลหิตภายในงาน	100	ราย	

	 สามารถบริจาคโลหิตได้ที่	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	สภากาชาดไทย	ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ	13	แห่ง	และสาขาบริการโลหิต	โรงพยาบาล

ประจ�าจังหวัดทั่วประเทศ

 นายแผน วรรณเมธี	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 พร้อมคณะผู้บริหาร	 ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 

ศรสีนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ	อาคารภมูสิริมัิงคลานสุรณ์	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	

ปิดตา เปิดใจ ให้โลหิต 

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทยลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	 ทรงห่วงใย
และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 จึงพระราชทานพระราชานุญาต 

ให้สภากาชาดไทย	โดย	ส�านกังานบรรเทาทกุข์และประชานามยัพทิกัษ์ จดัตัง้ครวัพระราชทาน อุปนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย จงัหวดัเชยีงราย 

ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2563	เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�าหรับน�าไปมอบให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

	 โดยเมื่อวันที่	 21	 กรกฎาคม	 2563	 นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน	 
อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย	ณ	 ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ศาลากลางหลังแรก	 อ�าเภอเมือง
เชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 จากนั้นได้มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 จ�านวน	 100	 ชุด	 ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด-19	 พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย	 
อ�าเภอเมืองเชียงราย	จ�านวน	1,400	ชุด	อ�าเภอเวียงชัย	จ�านวน	700	ชุด	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	2,200	ชุด	และเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเพื่อมอบอาหาร 
ปรุงสุกและชุดธารน�้าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19	จ�านวน	5	ราย	ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย จังหวัดเชียงราย
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4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน	 อุปนายิกาผู ้อ�านวยการสภากาชาดไทย 
ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรและกลุ ่มแม่บ ้าน 
ในพื้นที่ชุมชนต่าง	ๆ	ของจังหวัดเชียงราย	 โดยรับซื้อวัตถุดิบ	ผลิตผล	และผลิตภัณฑ์แปรรูป
ทางการเกษตร	เพือ่น�ามาประกอบอาหารปรงุสุกส�าหรบัแจกจ่ายไปยงัประชาชนในพ้ืนทีจั่งหวัด
เชียงรายอย่างทั่วถึง	โดยค�านึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด	ยึดหลักสุขาภิบาล 
ที่ได้มาตรฐาน	 มีเมนูอาหารท่ีสด	 สะอาด	 บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน 
คือ	สวมหมวกคลุมผม	ใส่ผ้ากันเปื้อน	สวมหน้ากากอนามัย	และสวมถุงมือ	รวมถึงการแจกจ่าย
ทีด่�าเนนิการจดัระเบยีบการรกัษาระยะห่างทางสงัคม	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19	ด้วย
	 สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา	 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19	และบุคลากรทางการแพทย์	ผ่านเหล่ากาชาดจงัหวดั
ทกุจงัหวดั	โดยบรจิาคเงนิผ่านบญัชีธนาคารกสกิรไทย	สาขาส�านกัสลีม	ชือ่บญัช	ีสภากาชาดไทย	
เพื่อภัยพิบัติ	ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน	เลขที่	001-1-34567-0	สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664
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5

กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

จุฬาฯ พัฒนาวัคซีนโควิด-19 เดินหน้าทดสอบในมนุษย์ 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 และคณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม	 ผู้อ�านวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19	ศูนย์วิจัยวัคซีน	

คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมแถลงข่าว จุฬาฯ พัฒนาวัคซีนโควิด-19 หลังพบในลิงได้ผลดี เดินหน้าทดสอบในมนุษย์  

(จิตอาสา) ความคืบหน้าการพัฒนา และผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในลิงเข็มที่สอง เตรียมพร้อมเดินหน้าทดสอบในมนุษย์ตามแผนต่อไป 

ณ	ห้องประชุม	1210	ชั้น	12	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2563

	 โดย	 ศูนย์วิจัยวัคซีน	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ร่วมมือกับ	 มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย	 พัฒนาวัคซีนป้องกัน 

โรคโควิด-19	 ชนิด	 mRNA	 ที่มีชื่อว่า	 “CU-Cov19”	 ในการพัฒนาวัคซีนตัวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	และเงินบริจาคกองทุนวิจัยวัคซีน	ซึ่งวัคซีน	CU-Cov19	เป็นวัคซีนชนิด	mRNA	ที่ผลิตจาก

สารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่บางส่วน	 ซ่ึงเมื่อชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมนี้ถูกฉีดเข้าไปในร่างกาย	 จะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีน

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีที่ช่วยต่อสู้กับไวรัสได้

	 ส�าหรับความคืบหน้าล่าสุด	ผลการตรวจเลือดลิงหลังจากได้รับการฉีดวัคซีน	CU-Cov19	กระตุ้นเข็มที่สอง	ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นเวลาสองสัปดาห์	 พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนทุกตัวมีระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น	 โดยมีระดับภูมิคุ้มกันท่ีสูงมากในกลุ่มท่ี 

ได้รับวัคซีนโดสสูง	นอกจากนี้	ยังพบว่าลิงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรง	และไม่มีผลข้างเคียงจากการได้รับวัคซีน	จากผลการทดสอบนี้	ศูนย์วิจัยวัคซีน

จะเริ่มสั่งผลิตวัคซีนเพื่อให้พร้อมส�าหรับการทดสอบในมนุษย์ตามแผนประมาณเดือน	ตุลาคม-ธันวาคม	2563	ต่อไป
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6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี  

เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่	12	กันยายน	2563	โดยเชิญชวนน้อง	ๆ 	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	–	6	

ส่งผลงานการเขยีนเรยีงความ	และภาพวาดระบายส	ีในหวัข้อ “เดก็ไทยใส่ใจ สู้ภยัโควดิ-19” ชงิทนุการศกึษามลูค่ารวมกว่า	20,000	บาท	
พร้อมเกียรติบัตร	 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความส�าคัญในเรื่องการปฐมพยาบาลและการส่งเสริมสุขภาพ	 โดยเฉพาะในการ
ป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19	 และสามารถเล่าเรื่องราวโดยการส่ือสารด้วยภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม	 สามารถใช้จินตนาการ	
ผสมผสานความรู้และความคิดสร้างสรรค์
	 น้อง	ๆ 	ทีส่นใจกรอกรายละเอยีดในใบสมคัร	โดยดาวน์โหลดได้ที	่www.training.redcross.or.th	และเขยีนเรยีงความในกระดาษ
แบบฟอร์มไม่น้อยกว่า	15	บรรทดั	แต่ไม่เกนิ	1	หน้ากระดาษ	A4	หรอืวาดภาพพร้อมระบายสลีงบนกระดาษวาดภาพ	100	ปอนด์	ขนาด	A3	
(ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในการวาด)	 พร้อมเขียน	 ชื่อ	 -	 นามสกุล	 ระดับชั้นที่ก�าลังศึกษา	 และค�าบรรยายสั้น	 ๆ	 ไว้หลังภาพ	 ส่งผลงาน 
พร้อมแนบแบบฟอร์มใบสมคัรมาที	่ศนูย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขุภาพอนามยั	สภากาชาดไทย	1871	อาคารเฉลมิ	บรูณะนนท์	ชัน้	2	

ถนนอังรีดูนังต์	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	วงเล็บมุมซองว่า “เด็กไทยใส่ใจ สู้ภัยโควิด-19” ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลในงานวันปฐมพยาบาลโลก ประจ�าปี 2563 วันที่ 11 กันยายน 2563 

ณ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ	สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2256	4041	–	2	

1. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด
	 -	คัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยง	โดยจะมีการปรับเกณฑ์ความเสี่ยงให้ทันเหตุการณ์	
	 -	คัดกรองผู้ป่วยที่เป็นปอดอักเสบที่มาจากชุมชน

2. ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาล ปฏิบัติดังนี้
	 -	สวมหน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	และล้างมืออย่างสม�่าเสมอ	
	 -	เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	และงดการพูดคุยระหว่างโดยสารลิฟต์	
	 -	หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ	หรือมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	ให้แจ้งเจ้าหน้าที่จุดบริการที่ใกล้ที่สุด	

3. บุคลากรภายในโรงพยาบาล ปฏิบัติดังนี้
	 -	สวมหน้ากากอนามัย	หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา	และล้างมืออย่างสม�่าเสมอ	
	 -	เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล	และงดการพูดคุยระหว่างโดยสารลิฟต์	
	 -	กรุณาใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลตามข้อบ่งชี้อย่างประหยัด
	 -	 หากมีอาการระบบทางเดินหายใจ	 หรือมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิก 
โรคอุบัติใหม่	อาคารจงกลนี	วัฒนวงศ์	ชั้น	3	วันจันทร์	–	ศุกร์	เปิดให้บริการเวลา	08.00	–	15.00	น.	หรือหากมีอาการรุนแรงสามารถ
เข้ารับการรักษาได้ที่แผนกฉุกเฉิน	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย

เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพระบายสี  

เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก 2563 

มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

ล�ำปำง นางวิภา กุนาค�า	 นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอเถิน	 พร้อมด้วย 
คณะกรรมการกิ่งกาชาด	 ออกหน่วยโครงการอ�าเภอย้ิมเคล่ือนที่  
พร้อมมอบเครือ่งอปุโภค บรโิภค ให้แก่ผูด้้อยโอกาส	ในเขตพ้ืนท่ีต�าบลแม่ถอด	 
 

 

เหล ่ ากาชาดจังหวัด

รำชบุรี นายชยาวุธ จันทร	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี มอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นายวินัย ดวงช่ืน ผู้พิการ  
ประสบอุบัติเหตุไม้ท่ิมตา ท�าให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได ้ 
ณ	บ้านเลขที่	6	หมู่ที่	12	ต�าบลปากช่อง	อ�าเภอจอมบึง	

ตำก นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์	 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 มอบถุงยังชีพ 
และเงนิช่วยเหลอื นายจรญั สุนนัต๊ะ ผูป้ระสบอคัคภียั	เพ่ือบรรเทาความเดอืดร้อน 
ในเบื้องต้น	 ณ	 บ้านเลขที่	 172/1	 หมู่ที่	 8	 ต�าบลน�้ารึม	 อ�าเภอเมือง	 
 

ยะลำ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา	เยี่ยมผู้ป่วย
ติดเตียง โครงการสร้างสุขให้ผู้ป่วยติดเตียง จ�านวน 2 ราย	พร้อมมอบ
เครื่องอุปโภค	บริโภค	และเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการ
ด�าเนินชีวิตต่อไป	ในเขตพื้นที่อ�าเภอกรงปินัง	

ลพบุร ีคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอชัยบาดาล	เยี่ยมและ
ให้ก�าลังใจ นายเที่ยง ปานเขียว อายุ 80 ปี ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบ
เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือในเบื้องต้น	ณ	 บ้านเลขที่	 68	 
หมู่ที่	7	ต�าบลห้วยหิน

นครรำชสมีำ นางณัฏฐินภีรณ์ จนัทรโณทยั นายกเหล่ากาชาดจงัหวดั
นครราชสีมา	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ นางจารุณี นรารัตน์ ผู้ด้อยโอกาส  
มบีตุรพกิาร ไม่สามารถรบัภาระค่าใช้จ่ายได้	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจต่อไป
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จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2251 1621

ปกิณกะ

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ https://ebook.redcross.or.th

 � 7	ส.ค.	เวลา	14.00	น.	ศนูย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิแถลงข่าว 
การจัดท�าหน้ากาก Mask for Blood Hero ในโครงการ  
Plus 1 เพิม่จ�านวนครัง้ เพิม่โลหติ เพิม่ชวีติ	ซึง่เป็นโครงการหลกั 
ประจ�าปี	 2563	 เพื่อรณรงค์ให้บริจาคโลหิตเป็นประจ�า
และเพิ่มจ�านวนครั้งในการบริจาคโลหิต	 4	 ครั้งต่อปี โดย 
จัดท�าหน้ากากผ้า จ�านวน 400,000 ชิ้น เพื่อมอบเป็นที่ระลึก
แก่ผู้บริจาคโลหิต	ระหว่างวนัที	่10	สงิหาคม	–	31	ตลุาคม	
2563	หรอืจนกว่าจะหมด

 � 11	ส.ค.	เวลา	09.00	–	11.00	น.	ขอเชญิผูส้นใจเข้าร่วม 
ประชุมวิชาการ "การดูแลผิวพรรณผู้สูงอายุ ยุคโควิด-19”  
ณ	ห้องประชมุคุณอดุม	สภุาไตร	สถาบันการพยาบาลศรสีวรินทริา	
สภากาชาดไทย	(จ�านวนจ�ากดั	100	ทีน่ัง่)	สอบถามเพิม่เตมิ	
โทร.	0	2256	4092	9	ต่อ	2137	–	8

 � 12	 ส.ค.	 เวลา	 06.00	 –	 14.00	 น.	 โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	และคณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั เปิดให้บรกิารตรวจวนิจิฉยัมะเร็งเต้านม โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย จ�านวน 30 ราย ณ	อาคาร	ส.ธ.	ชัน้	4	โรงพยาบาล
จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	สอบถามโทร.	08	9456	6844

 � 19	 –	 21	 ส.ค.	 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุม
วิชาการประจ�าปี 2563 ในรูปแบบไฮบริด พบกับ 20 เรื่องใหม่
ในการดูแลสุขภาพสตรีที่น�าไปใช้ได้จริง	 ขอเชญิแพทย์และ 
ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสามารถเข้าร่วม	 
ณ	สถานทีจ่ดังานหรอืผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	ตดิต่อสอบถาม
รายละเอยีดเพ่ิมเตมิโทร.	0	2256	4288

 � ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยน ้อมจิตบริจาคโลหิต 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดเดอืนสงิหาคม เน่ืองในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563  
ณ	ศนูย์บรกิารโลหติแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย	ภาคบรกิารโลหิต
แห่งชาต	ิศนูย์รับบรจิาคโลหติและพลาสมา	สถานกีาชาดที	่11	
วเิศษนยิม	บางแค

 � คณะกรรมการส่งเสรมิกจิการศนูย์รบับรจิาคอวยัวะ	
จดัท�าภาพยนตร์โฆษณาชดุหวัใจว่าง ทีน่�ากลบัมาสร้างใหม่ให้มี
รปูแบบท่ีทนัสมยัขึน้	สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง youtube 
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

 � โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ย้ายบริการ
คลินิกผู้ป่วยนอกไปยังอาคาร ภปร ชั้น 11 ดังนี้ คลินิกพร้อม
ผ่าตัดและวิสัญญี คลินิกก่อนปลูกถ่ายไต คลินิกหลังปลูกถ่าย
ไต คลนิกิคดักรองผูป่้วยโรคลมชกัรายใหม่ คลนิกิเคร่ืองกระตุน้ 
เส้นประสาทเวกัส คลินิกโรคมือและออร์โธปิดิกส์ครบวงจร

 � โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 มีบริการ 
รถตู้รับส่งผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล ณ จุดจอดรถลานหูกระจง 
ด้านหน้าอาคาร ภปร เพื่ออ�านวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปยังอาคารที่รับการรักษา ได้แก่ อาคาร ภปร อาคาร ส.ธ. 
และอาคารไนติงเกล คลินิกในเวลาราชการ	วนัจนัทร์	–	ศกุร์	
เวลา	06.00	–	20.00	น.	(เวลา	06.00	–	07.00	น.	บรกิาร 
รบัส่งเฉพาะอาคาร	ภปร	ไปยงัอาคาร	ส.ธ.	เท่านัน้)	คลนิกิพเิศษ
นอกเวลาราชการ	วนัจันทร์	–	ศกุร์	เวลา	16.00	–	20.00	น.	
วนัเสาร์และวันอาทติย์	เวลา	08.00	–	12.00	น.	

สารพันข่าว
	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 
ทรงพระกรุณา	โปรดเกล้าฯ	พระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ	ประจ�าปี	2563	
 "รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
  รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน"

	 ศนูยฝึ์กอบรมผูด้แูลผูสู้งอายุ	 
ฝ่ายการพยาบาล	 โรงพยาบาล

จฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	เปิดอบรม

หลักสูตรดูแลผู้สูงวัย 40 ชั่วโมง 
ระหว่างวนัที	่17	-	21	สงิหาคม	2563	
(Visit	site	วันที่	26	สิงหาคม	2563)	
เพื่อให้คนในครอบครัวหรือบุคคล 
ทีต้่องดแูลผู้สงูวยั	มทัีกษะและความรู้
ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงวัยอย่าง
ถกูวิธ	ีโดยผูเ้ชีย่วชาญทางด้านต่าง	ๆ 	
	 ผูส้นใจเข้าร่วมฝึกอบรมสามารถ
ลงทะเบียน	 และเลือกฝึกอบรมได้	 
3	ช่องทาง	คอื	1.)	เรยีนและฝึกทีศ่นูย์ฯ	
จ�านวน	10	คน	ค่าลงทะเบยีน	3,500	บาท	
2.)	เรียนที่บ้านฝึกที่ศูนย์ฯ	(Hybrid)	
จ�านวน	 20	 คน	 ค่าลงทะเบียน	
3,000	บาท	3.)	 เรียนและฝึกที่บ้าน	 
(Remote)	จ�านวน	20	คน	ค่าลงทะเบียน	
2,500	บาท

พระราชทานค�าขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

เปิดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงวัย

	 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิได้ที	่ศนูย์ฝึกอบรมผูด้แูลผูส้งูอาย	ุอาคาร	ส.ธ.	ชัน้	11	
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	โทร	0	2256	4000	ต่อ	71104	
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