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ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ณ วัดทัพทันวัฒนาราม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผูอ้ ำ� นวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชด�ำเนิน
ไปยังวัดทัพทันวัฒนาราม อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม
2563 โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและโบราณสถานของวัด การบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเก่าที่ช�ำรุดทรุดโทรม
รวมทั้งจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ เรื่อง อสุภกรรมฐาน 10 ประการ ซึ่งวาดขึ้นเมื่อปี 2462
วัดทัพทันวัฒนาราม ตั้งอยู่เลขที่ 273 หมู่ที่ 1 ต�ำบลทัพทัน อ�ำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 39 ไร่ 56 ตารางวา
สร้างเมือ่ ปี พ.ศ. 2440 จากศรัทธาของประชาชน โดยเมือ่ ครัง้ สมัยกรุงธนบุรี ไทยได้ถูกข้าศึกรุกราน กองทัพไทยขับไล่ขา้ ศึกถอยร่นจากเมืองก�ำแพงเพชร
มาทางเมืองอุทัยธานี ซึ่งฝ่ายไทยได้ยกทัพติดตามข้าศึกมาทัน ณ ที่แห่งนี้ และโจมตีจนข้าศึกแตกพ่ายไป ชาวบ้านจึงได้เรียกว่า “ทัพทัน” ปัจจุบัน
เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ กุฏิสงฆ์ วิหาร หอระฆัง ศาลาบ�ำเพ็ญกุศล และฌาปนสถาน ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 ปัจจุบันมีพระครูอุโฆษธรรมวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุจ�ำพรรษา 8 รูป และสามเณร 1 รูป
ทัง้ นี้ ยอดเงินทีป่ ระชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจ�ำนวนเงิน 5,143,588 บาท ซึง่ จะน�ำไปใช้ในการบูรณปฏิสงั ขรณ์อโุ บสถ และภาพวาด
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจ�ำปีการศึกษา 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์ไปยังห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย เมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำ� เร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2562 จ�ำนวน 200 คน
โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทใจความส�ำคัญตอนหนึง่ ว่า "บัณฑิตทัง้ หลายเมือ่ ส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุง่ หวังทีจ่ ะออกไปประกอบวิชาชีพ
พยาบาลให้ส�ำเร็จผล เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ส่วนรวม การจะท�ำให้ได้ดังที่กล่าว บัณฑิตต้องมีความรู้ในหลักวิชา และมีความสามารถที่จะน�ำ
ความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมบนพืน้ ฐานของความมีสติรตู้ วั ความสงบมัน่ คงในจิตใจ ความคิดวิจารณญาณอันรอบคอบ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
พร้อมกันนั้น ก็ต้องติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้ที่ท�ำงานร่วมกัน ตลอดถึง
ผู้ป่วยและผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ข้อส�ำคัญทุกคนจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ของตนอยู่เสมอ และตั้งใจ
พยายามปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั้ นัน้ ให้เต็มก�ำลังความสามารถ และให้ประสานสอดคล้องกับทุกคนทุกฝ่าย เพือ่ ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญมัน่ คง
ให้แก่ชาติบ้านเมือง หากบัณฑิตจะได้น�ำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยืดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
อย่างเต็มภาคภูมิ สมกับที่ส�ำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลของสภากาชาดไทย"

2 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ นายแพทย์ชยั เวช นุชประยูร ผูช้ ว่ ยเลขาธิการสภากาชาดไทย พร้อมคณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย วาง
พวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 เพือ่ น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เนื่องในวันปิยมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานพิธวี างพานพุม่ สักการะพระราชานุสาวรียส์ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี เนื่องวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี วันที่ 21 ตุลาคม 2563 และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และพระปรีชาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในด้านการแพทย์ การพยาบาล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมี
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย ร่วมในพิธี ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

51 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และในวาระ 51 ปี
วั น สถาปนาศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต แห่ ง ชาติ สภากาชาดไทย ในวั น ที่
13 ตุ ล าคม 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์ ห ญิ ง ดุ จ ใจ
ชัยวานิชศิริ ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
คณะผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ภากาชาดไทย ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::

3

กิ จ กรรมสภากาชาดไทย
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางเบญจมาศ นันทโพธิ์เดช หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด
สระแก้ว ร่วมกับ มณทลทหารบกที่ 19 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และจิตอาสา
จัดชุดธารน�ำ้ ใจสภากาชาดไทย น�ำไปช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ในพืน้ ทีต่ ำ� บลใหม่หนองไทร อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว รวม 500 ครัวเรือน

ช่วยผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครราชสีมา

เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 นางสุพชิ ฌาย์ วิชโิ ต หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา มอบชุดธารน�ำ้ ใจสภากาชาดไทย จ�ำนวน 50 ชุด
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ หมู่ที่ 16 บ้านโนนไม้แดงเหนือ หมู่ที่ 8 บ้านตะกุดขอน และหมู่ที่ 4 บ้านสามแคว และส�ำรวจความต้องการ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ร่วมกับ นายจีรศักดิ์ แสงหอย นายอ�ำเภอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ต�ำบลท่าช้าง
ต�ำบลพระพุทธ และต�ำบลช้างทอง กว่า 700 ครัวเรือน ที่ยังคงประสบภาวะน�้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร

ช่วยผู้สบภัยจากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซระเบิด

พลโท นายแพทย์อ�ำนาจ บาลี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด
สมุทรปราการ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติระเบิด
มีก๊าซรั่วไหล และเกิดเพลิงไหม้ ในพื้นที่อ�ำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2563 โดย นางนงรัตน์ คงเกษม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท และ สถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส มอบชุดธารน�้ำใจ
สภากาชาดไทย 88 ชุด
4 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

สัปดาห์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์เวชศาสตร์
ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็ง ชา ตึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ร่วมในพิธี พร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้ และเยี่ยมชมบูธกิจกรรม
ภายในงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น G และชั้น 2 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
สัปดาห์เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหกรรมลดปวดเกร็ง ชา ตึง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2563 มีบริการปรึกษาปัญหาเรื่องสุขภาพ
อาทิ ออฟฟิศซินโดรม ปัญหาอาการปวด ชามือ การตรวจวัดไขมันในร่างกาย ตรวจสุขภาพเท้า วัดการทรงตัว ประเมินความเสี่ยงในการหกล้ม
จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เปิดรับสมัคร ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ส�ำหรับประชาชน
ศูนย์ฝกึ อบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล ส�ำหรับประชาชน
ทั่วไป ดังนี้
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (หลักสูตร 5 วัน) จ�ำนวน 4 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
19 ตุลาคม – 13 พฤศจิกายน 2563 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (หลักสูตร 5 วัน) เรียนทฤษฎีออนไลน์ ฝึกและสอบปฏิบัติภายในห้องประชุม
สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2564 ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนทฤษฎีออนไลน์ ฝึกและสอบปฏิบัติภายในห้องประชุมสภากาชาดไทย จ�ำนวน 5 รุ่น
โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564 ค่าลงทะเบียน 600 บาท
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (หลักสูตร 1 วัน) จ�ำนวน 5 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563
– 18 มกราคม 2564 ค่าลงทะเบียน 600 บาท
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ จ�ำนวน 5 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่
22 ธันวาคม 2563 – 19 มกราคม 2564 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4041 – 42 และ 08 3029 9280 หรือ www.training.redcross.or.th

:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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กิ จ กรรมสภากาชาดไทย

ขอเชิญประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี ประจ�ำปี 2564
ขอเชิญผู้สูงวัย อายุ 65 ปี ขึ้นไป และมีภูมิล�ำเนา
ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการประกวดผู้สูงวัย
สุขภาพดี ประจ�ำปี 2564 เพื่อคัดเลือกผู้สูงวัยสุขภาพดี
ทัง้ ทีม่ โี รคประจ�ำตัว และไม่มโี รคประจ�ำตัว ผูช้ นะการประกวด
จะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อุปนายิกาผู้อ�ำนวยการสภากาชาดไทย ติดต่อขอรับ
เอกสารพร้อมยื่นใบสมัครได้ที่ ตึก ภปร ชั้น G โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน
2563 เวลา 08.00–15.00 น. (เฉพาะวันท�ำการ) ประกาศ
ผลการตัดสิน วันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถาม
เพิ่มเติม โทร. 0 2256 5389 และ 0 2256 5005

6 :: เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา ::

เหล่ า กาชาดจั ง หวั ด

ร้อยเอ็ด ทันตแพทย์หญิงศิรริ ตั น์ ศิรมิ าศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพและ
ผ้าห่มให้แก่ นายค�ำมี บุปผาสังข์ ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนในเบือ้ งต้น ณ บ้านเลขที่ 19/5 หมูท่ ี่ 15 ต�ำบลขวาว อ�ำเภอเสลภูมิ

พร้อมด้วยคณะกรรมและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค ผ้าห่ม และผ้าอ้อมส�ำเร็จรูป ให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการพัฒนา
อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จ�ำนวน 8 ราย
ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

กาญจนบุรี นางรชยา ภูมสิ วัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ศรีสะเกษ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบเครือ่ งอุปโภค
บริโภค และเงินช่วยเหลือ จ�ำนวน 3,000 บาท ให้แก่ผพู้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส
จ�ำนวน 3 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือ นางจ�ำปา
ศรีรักษา ผู้ด้อยโอกาส อาศัยอยู่เพียงล�ำพัง ณ บ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 7
ต�ำบลผือใหญ่ อ�ำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

กิ่ ง กาชาดอ� ำ เภอ

นครราชสีมา นางทินภัทร์ ศิลปสุวรรณ นายกกิง่ กาชาดอ�ำเภอปากช่อง ประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิง่ กาชาดอ�ำเภอ แจกจ่ายอาหารจาก
ครัวเคลือ่ นทีส่ ภากาชาดไทยให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย พร้อมมอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้าของสภากาชาดไทยเพือ่ ป้องกันภัย Covid-19 ในเขตพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากช่อง

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอ�ำเภอ
ปราณบุรี มอบถุงยังชีพแก่ผปู้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร และผูด้ อ้ ยโอกาส จ�ำนวน 10 ราย
ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลเขาน้อย เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจในการด�ำรงชีวติ ต่อไป
:: บรรเทาทุกข์ บำ�รุงสุข บำ�บัดโรค กำ�จัดภัย ::
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ปกิ ณ กะ

สารพันข่าว

ศูนย์ราชการุณย์ฯ พร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด พร้อมเปิดต้อนรับบริการ
นักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ส�ำรองที่พักล่วงหน้าได้ไม่เกิน
1 เดือน และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์ราชการุณย์ฯ มีมาตรการ
ในการดูแลความปลอดภัยในการเข้า - ออกพื้นที่ ดังนี้
- ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดไข้ ลงทะเบียนก่อนเข้าพื้นที่
- แลกบัตรอนุญาตเข้า – ออก โดยใช้บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรที่
ทางราชการออกให้
- ก�ำหนดเวลาเปิด – ปิด ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้เข้าพักในศูนย์ราชการุณย์ฯ
โดยเปิดให้บริการเวลา 08.00 – 18.30 น.
ส�ำรองที่พักและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ
โทร. 08 7600 0686 และ 08 6413 2482

เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อ 33/2 แห่งข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 83) พุทธศักราช 2562 และโดยอนุมตั ขิ องคณะกรรมการสภากาชาดไทย
ในการประชุม ครั้งที่ 338 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร. กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการสถานเสาวภา ฝ่ายบริหารและเทคนิค สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2565

จัดทำ�โดย : สำ�นักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย แจ้งการ
จ่ายเงินสมาชิกที่เสียชีวิต ประจ�ำเดือนกันยายน 2563 จ�ำนวน
9 ราย เป็นเงิน 1,553,360 บาท รวมยอดเงินที่สมาคมฯ
ได้ช่วยเหลือสมาชิกแล้ว เป็นเงิน 178,621,008 บาท
 ส� ำ นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ แ ละประชานามั ย พิ ทั ก ษ์
เพิ่มช่องทางการติดตามข่าวสารทาง Twitter เพื่อให้สามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด
ยิง่ ขึน้ สามารถกด Follow ติดตามได้ที่ https://twitter.com/
MigrantThailand
 ผูป้ ระกันตนสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สามารถรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตวันที่ 30 ธันวาคม 2563
ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้ที่ตึกอัยิกาเจ้า
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 11.30 น. สอบถาม
โทร. 0 3832 0200 ต่อ 1413
 สภากาชาดไทย ร่วมกับวัดบวรนิเวศวิหาร ขอเชิญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อน�ำรายได้จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่ายาส�ำหรับพระภิกษุ สามเณรอาพาธ และผู้ป่วยทั่วไป
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา
14.00 น. ณ ชั้น G อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ติดต่อบริจาคได้ที่ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ โทร. 0 2256 4382 หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย ชื่อบัญชี สภากาชาดไทย
เลขที่บัญชี 045-2-88000-6
 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีแผนการ
ปรับปรุงอาคาร สก ระยะที่ 1 จึงจ�ำเป็นต้องมีการย้ายหอผูป้ ว่ ย
พิเศษผ่าตัดหัวใจ จากอาคาร สก ชั้น 19 ไปยังอาคารภูมิสิริ
มังคลานุสรณ์ ชัน้ 23 โซน C โดยเปิดให้บริการหอผูป้ ว่ ยอาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย คณะกรรมการ CTC ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยการพยาบาล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และสถาบันการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา ขอเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมอบรม “Standard Course
in Clinical Trial and GCP Training 2020” ระหว่าง
วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 2010 โซน B
ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 0 2256 4466 ต่อ 14-16
 ศูนย์อาหารอาคาร อปร บริเวณชั้น 1 ปรับปรุงใหม่
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
เวลา 06.00 – 20.00 น. มีอาหารหลากหลาย สะอาด อร่อย
และราคาย่อมเยา

Call Center
สภากาชาดไทย

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

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

