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วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ไปยังห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในงานวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักงานอาสากาชาด ๘๐ ปี
ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ เรือเอก นายแพทย์ปริญญา พลังวชิรา นายกสโมสรอาสากาชาด เฝ้าถวายหนังสืออาสาสาร จากนั้น
พระราชทานเข็มที่ระลึก และชุดเยี่ยมบ�ำรุงขวัญผู้ป่วยแก่ผู้แทนอาสากาชาด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
โปรดให้อาสากาชาดน�ำชุดเยีย่ มบ�ำรุงขวัญผูป้ ว่ ย 1,900 ชุด ไปมอบให้ผปู้ ว่ ยสามัญและพระภิกษุอาพาธ ทีเ่ ข้ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และมอบให้ทหาร ต�ำรวจ อาสาสมัครที่บาดเจ็บจากราชการสนาม
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลต�ำรวจ รวมทั้งมอบให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

ต่อมา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย จ�ำนวน 4 ราย และถวายเงินสมทบทุน
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จ�ำนวน 6 ราย พร้อมกันนี้ได้พระราชทานเงินที่มีผู้ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยแก่
อาสากาชาด ส�ำหรับน�ำไปใช้ในการด�ำเนินงานต่อไป
จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ “สายธารแห่งพระกรุณาธิคุณ” และเสด็จไปยังบริเวณพิธีปล่อยขบวนคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
ณ ลานด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงโบกธงปล่อยคาราวานเยี่ยมบ้าน ในโอกาสครบรอบ 80 ปี
ส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมปล่อยคาราวานเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน จ�ำนวน 10 คัน เพื่อสืบสานพระปณิธาน
แห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่ สุทธนารีนาถ ทีท่ รงมีตอ่ ส�ำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย มาโดยตลอด ตัง้ แต่ปี 2537 ทรงพระกรุณา
รับโครงการ “อาสากาชาดฟืน้ ฟูสขุ ภาพถึงบ้าน” ไว้ในพระอุปถัมภ์ จนถึงปัจจุบนั นับเป็นเวลากว่า 20 ปี ทีท่ รงงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข
ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ
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ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย จังหวัดนราธิวาส

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทาน
พระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้งครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย
ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ�ำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ซึง่ เป็นการจัดตัง้ ครัวพระราชทานแห่งที่ 8 ระหว่างวันที่ 3 – 12 สิงหาคม 2563
เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ส�ำหรับน�ำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายกฤษฎา บุญราช ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย มอบอาหารพระราชทานและชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แก่
ประชาชน จ�ำนวน 100 ชุด ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพือ่ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังได้มอบอาหารพระราชทาน
ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ�ำนวน 500 ชุด อ�ำเภอตากใบ จ�ำนวน 900 ชุด อ�ำเภอรือเสาะ จ�ำนวน 900 ชุด และอ�ำเภอสุไหงโก-ลก
จ�ำนวน 800 ชุด รวมทั้งสิ้น 3,200 ชุด พร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในพื้นที่อ�ำเภอเมืองนราธิวาส
และอ�ำเภอรือเสาะ จ�ำนวน 10 ราย เพื่อมอบอาหารพระราชทาน น�้ำดื่ม และชุดธารน�้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ยังความปลาบปลื้มแก่ประชาชน
ที่ได้รับอาหารพระราชทานและต่างส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยอาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทานฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดนราธิวาส
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธมี อบประกาศนียบัตร
แก่อาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคมที่ผ่านการอบรมและรับรองสมรรถนะ
หลักสูตร “การป้องกัน ส่งต่อ และดูแลด้านเอชไอวี” รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการ
USAID Community Partnership (ENGAGE) โดยมี นายแพทย์รัฐพล
เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายแพทย์ สุ ว รรณชั ย วั ฒ นายิ่ ง เจริ ญ ชั ย อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค
และดร.พัชรา เบญจรัตนาภรณ์ ผู้อ�ำนวยการโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ
(UNAIDS) ประจ�ำประเทศไทย ร่วมพิธี ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
โครงการ USAID Community Partnership หรือ ENGAGE
เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
แห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ด�ำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์
สภากาชาดไทย และ 3 องค์กรชุมชน คือ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย มูลนิธิ
เพื่อนพนักงานบริการ และมูลนิธิเอ็มพลัส ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2559 มีภารกิจหลักในการด�ำเนินการพัฒนาศักยภาพและรับรองสมรรถนะเจ้าหน้าที่
ขององค์กรภาคประชาสังคมด้านการให้บริการเอชไอวี เพือ่ ให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และขับเคลือ่ นเชิงนโยบายเพือ่ ให้เกิดระบบการสนับสนุน
องค์กรภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วมในการจัดบริการเอชไอวีอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และมีคุณภาพ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมได้สามารถฝึกปฏิบัติงาน
ครบถ้วนและผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามเกณฑ์ของหลักสูตร ส�ำเร็จในรุ่นแรก จ�ำนวน 74 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ขององค์กร
ภาคประชาสังคม 5 องค์กร ที่ด�ำเนินงานด้านเอชไอวีใน 13 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ เชียงราย ชลบุรี นครปฐม
นครสวรรค์ พิษณุโลก ระยอง สงขลา และอุบลราชธานี ซึง่ มีอตั ราความชุกการติดเชือ้ เอชไอวีสงู และเป็นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายของการยุตเิ อดส์ของประเทศไทย
โดยมีจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายที่คาดประมาณเพื่อด�ำเนินการสนับสนุนให้เข้าถึงบริการตรวจและป้องกันการติดเชื้อในปี 2564 จ�ำนวน 61,292 ราย

มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าแก่โรงเรียนคูหาสวรรค์
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน น�ำหน้ากากอนามัยแบบผ้า
สภากาชาดไทย ไปมอบให้แก่นางณัฐชยา แสงเขียว ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
เพือ่ ให้นกั เรียนใช้สำ� หรับป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ณ โรงเรียนคูหาสวรรค์
อ�ำเภอด�ำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
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หน้ากาก Blood Hero Limited Edition มอบให้ผู้บริจาคโลหิต

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดท�ำ “Mask for Blood Hero” ในโครงการ Plus One
เพิม่ จ�ำนวนครัง้ เพิม่ โลหิต เพิม่ ชีวติ มอบเป็นทีร่ ะลึกให้แก่ผบู้ ริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563 โดยผูท้ จี่ ะได้รบั หน้ากาก
Blood Hero จะต้องลงทะเบียนผ่าน QR Code ณ จุดบริจาคโลหิตเท่านั้น จ�ำนวน 400,000 ชิ้น หรือจนกว่าของจะหมด เพื่อรณรงค์เชิญชวน
ผูบ้ ริจาคโลหิตร่วมเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ด้วยการเพิม่ จ�ำนวนครัง้ ของการบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผูบ้ ริจาคโลหิต ปีละ 1 ครัง้ ให้บริจาค
เพิ่มอีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องจุมภฏ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  
ในการจัดท�ำหน้ากาก Blood Hero ได้ประสานความร่วมมือจากบริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
สนับสนุนการผลิตหน้ากากที่มีความพิเศษและมีคุณค่า ไม่มีจ�ำหน่ายทั่วไป (Limited Edition) เนื้อผ้าผลิตจากเส้นใย Nylon ขนาดเล็กระดับ
Microfiber มีความละเอียดสูง ท�ำให้ผา้ มีความอ่อนนุม่ กระชับเข้ากับรูปหน้า มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยป้องกันการกระจายของเชือ้ โรค สามารถซักท�ำความสะอาด
และน�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้

วันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2563

นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธที ำ� บุญเจริญพระพุทธมนต์เพือ่ เป็นสิรมิ งคล และอุทศิ ส่วนกุศลแก่ผมู้ อี ปุ การคุณ
และสมาชิกทีล่ ว่ งลับไปแล้ว เนือ่ งในวันชุมนุมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประกอบพิธี
ชั้น 2 ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
นอกจากนี้ ยังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ มีวาระการประชุม
อาทิ การก�ำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ รายงานสรุปบัญชีรายรับ รายจ่าย การตรวจสอบบัญชี และการจัดท�ำสื่อออนไลน์
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

ฝนตกหน้ากากชื้น เสี่ยงรับเชื้อไวรัสโควิด-19
ละอองจากฝนท�ำให้หน้ากากอนามัยชื้น ถ้ายังใช้ต่อไปประสิทธิภาพของหน้ากากจะลดลง ในหน้าฝนแบบนี้ควรพกหน้ากากส�ำรองไว้
เผื่อกันด้วยนะคะ
วิธีสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ต้องเปลี่ยนหน้ากาก
- เมื่อใส่หน้ากากแล้วรู้สึกไม่กระชับเข้ากับใบหน้า
- เมื่อหน้ากากเปื้อนน�้ำลายจากการไอ จาม
- เมื่อหน้ากากเปียกฝน หรือหน้ากากชื้น
- หน้ากากอนามัยไม่ควรใช้ซ�้ำ ใช้ได้นานที่สุด 1 วัน/ชิ้น
- ส่วนหน้ากากผ้าควรซักตากทันทีที่ถึงบ้าน
นอกจากนี้ควรระมัดระวังอย่าจับหน้ากากระหว่างวัน และหลังจากถอดหน้ากากทิ้ง
ควรจัดเก็บแยกจากขยะทั่วไป พร้อมติดป้ายว่าเป็นหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อ
ของผู้ที่ท�ำหน้าที่คัดแยก

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::
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เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

สตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มผูป้ ว่ ย พังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงาน
ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูส้ งู อายุ จ�ำนวน 3 ราย พร้อมมอบชุดธารน�ำ้ ใจเพือ่ เป็น
ขวัญและก�ำลังใจ ในเขตพืน้ ทีห่ มูท่ ี่ 7 บ้านปันจอร์ ต�ำบลย่านซือ่ อ�ำเภอควนโดน

ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู
โดยมอบชุดธารน�ำ้ ใจ จ�ำนวน 107 ชุด ในพืน้ ทีต่ ำ� บลบางไทร ต�ำบลบางม่วง
ต�ำบลต�ำตัว ต�ำบลบางนายสี ต�ำบลโคกเคียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

เลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือ หนองบัวล�ำภู
ผูป้ ระสบภัยจากพายุโซนร้อนซินลากู บ้านเรือนได้รบั ความเสียหาย จ�ำนวน
153 หลังคาเรือน โดยมอบถุงยังชีพ จ�ำนวน 153 ชุด ณ วัดอ้อมแก้ว
บ้านห้วยพอด หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเชียงคาน เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน
ในเบื้องต้น

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

พะเยา

คณะกรรมการและสมาชิ ก กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอเชี ย งม่ ว น
เยี่ ย มผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย จากพายุ โ ซนร้ อ นซิ น ลากู ที่ พั ก อาศั ย
ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
ในเขตพื้ น ที่ ต� ำ บลสระ เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจต่ อ ไป

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองบัวล�ำภู ลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยพายุ
โซนร้อนซินลากู โดยมอบถุงยังชีพ เครือ่ งอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ
ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 16 ต�ำบลนากลาง อ�ำเภอนากลาง เพื่อเป็นขวัญ
และก�ำลังใจต่อไป

พิจิตร คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอบางมูลนาก ลงพื้นที่
เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง จ�ำนวน 15 ราย
พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ในเขตพื้นที่อ�ำเภอบางมูลนาก
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ

สารพันข่าว

พิธีเปิดหอพักบุคลากรศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

 18 – 21 ส.ค. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดหอพักบุคลากร
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เพื่อทดแทนหลังเดิมที่มีสภาพเก่า ช�ำรุดทรุดโทรม อาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้พักอาศัย ณ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และได้รับความกรุณาจากเลขาธิการสภากาชาดไทย
ให้ชื่อหอพักว่า “แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย” ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง
360 วัน เป็นอาคาร 4 ชั้น มีห้องพัก 44 ห้อง ออกแบบให้รับลมเพื่อลดอุณหภูมิ มีพื้นที่
ว่างเพื่อให้บุคลากรได้ผ่อนคลาย พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยล้อมรอบบริเวณหอพัก
ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 74,600,000 บาท

พิธีท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลประจ�ำปี
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางพิบูลพรรณ ชัยจันทร์ นายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สภากาชาดไทย เป็นประธานพิธที ำ� บุญอุทศิ ส่วนกุศลแด่สมาชิกผูเ้ สียชีวติ ประจ�ำปี
2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ส�ำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สภากาชาดไทย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อท�ำการสงเคราะห์
ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยไม่ประสงค์หาก�ำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน เป็นการลดค่าใช้จ่าย
ของญาติผเู้ สียชีวติ หรือผูด้ แู ล และเป็นการสร้างกุศลจากการช่วยเหลือระหว่างสมาชิกด้วยกัน

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล
เป็นผูร้ กั ษาการต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการศูนย์วจิ ยั โรคเอดส์ สภากาชาดไทย อีกต�ำแหน่งหนึง่
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการสรรหาผูเ้ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่ง

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย
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และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการ
ประชุม The 12th Chula Neuroscience Forum 2020
ในรูปแบบวิชาการผ่านวีดทิ ศั น์ทางไกล (Video on demand)
ลงทะเบียนได้ที่ http://webcast.live14.com/neuroscience
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมที่ สาขาประสาทวิทยา ภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 0 2256 4000 ต่อ 80722
 20 ส.ค. เวลา 13.00 น. ขอเชิญเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้างประจ�ำ
ที่เป็นสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพสภากาชาดไทย
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 ณ ห้องประชุมศิริ
สิรโิ ยธิน อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชัน้ 4 ส�ำนักงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
 31 ส.ค. เวลา 12.00 – 15.30 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์
และบุคลากร ร่วมงาน TB DAY 2020 : IT’s TIME
END TB ถึงเวลายุติปัญหาวัณโรค ณ ห้องประชุม 1201
โซน B อาคารภูมสิ ริ มิ งั คลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน สอบถามข้อมูล
เพิม่ เติม โทร. 0 2256 5135
 เชิญชวนร่วมสมทบทุนโครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
เอออร์ติก โดยไม่ต้องผ่าตัด เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การรักษาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ขนั้ สูง
สามารถร่วมสมทบทุนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชือ่ บัญชี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย (ฬ.จุฬา สะพานบุญ) เลขทีบ่ ญ
ั ชี 059-1-93894-0
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายพิธกี าร ตึกวชิรญาณวงศ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตัง้ แต่เวลา 07.00 – 15.00 น.
โทร. 0 2251 7804
 มูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ขอเชิญร่วมบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากพายุโซนร้อน
ซินลากู โดยสามารถร่วมบริจาคผ่านบัญชี ออมทรัพย์ มูลนิธิ
อาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เลขที่
000-0-601-28-4 ธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐาน
การบริจาคมาได้ทอี่ เี มล Donation@friendsofpa.or.th
 ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สดช.) เชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามภายใต้
โครงการศึกษาวิจยั Thailand Digital Outlook ระยะที่ 2
เพือ่ น�ำผลการประเมินมาใช้ในการพิจารณาก�ำหนดนโยบาย
ด้านเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์
http://bit.ly/ondedigitaloutlook ภายในวันที่ 21 สิงหาคม
2563 พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ประกาศผลผ่านทาง
www.onde.go.th และ facebook.com/thailanddigitaloutlook

Call Center
สภากาชาดไทย

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