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2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เมื่อวันที่	 19	ธันวาคม	2563	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังห้องประชุม	ชั้น	12	อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์	โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	ทรงเปิดงานกาชาด

ออนไลน์ ประจ�าปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด "Connectivity of Giving #ให้ด้วยใจไร้พรมแดน" โอกาสนี้	
พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาดออนไลน์	12	ราย	และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานกาชาด	7	ราย
	 จากน้ัน	 ทรงสัมผัสลูกไอบอล	 เปิดงานกาชาดออนไลน์	 และเปิดแพรคลุมป้ายนิทรรศการงานกาชาดที่สวนลุมพินี	 พร้อมทอดพระเนตร 

การแสดงโขน	ชุด	"การให้ไร้พรมแดน"	และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.งานกาชาด.com	อาทิ	ร้านโครงการส่วนพระองค์	และร้านที่ชนะ
การประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์
	 ส�านกังานจัดหารายได้	สภากาชาดไทย	พฒันารปูแบบการจดังานกาชาดจาก	ONGROUND	สู	่ONLINE	เพือ่ให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจบุนั	
หลีกเลี่ยงและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 โดยมีกิจกรรมหลากหลาย	 อาทิ	 การประกวดออกแบบร้านกาชาดออนไลน์	 การประกวดขวัญใจ 
งานกาชาดออนไลน์	พร้อมรวบรวมสินค้าพิเศษจากหน่วยงานต่าง	ๆ	สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน	อาหาร	เครื่องดื่ม	โดยซื้อผ่านระบบ	E-commerce	และ 
ร่วมท�าบุญผ่านการซือ้สนิค้าทีร่ะลกึงานกาชาดออนไลน์	หรอืการเตมิชดุธารน�า้ใจ	สะสมบุญสมทบทุนช่วยกาชาด	นอกจากนี	้ยงัมกีจิกรรมเชือ่มโยงระหว่าง
การจัดงาน	ONGROUND	สู่	ONLINE	ด้วยการสร้าง	Landmark	จุดถ่ายภาพแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์	บริเวณหน้าหอสมุดประชาชน	สวนลุมพินี	และ
มีรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ให้บริการตั้งแต่เวลา	17.00-20.00	น.	ตลอดการจัดงาน

สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
ทรงเปิดงานกาชาดออนไลน์ ประจ�าปี 2563



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เม่ือวันที่	 9	 ธันวาคม	 2563	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ
สภากาชาดไทย	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ	สภากาชาดไทย	ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สภากาชาดไทย ครั้งที่ 339	 โดยมีระเบียบวาระต่าง	ๆ	อาทิ	การด�าเนินงานของคณะกรรมการอ�านวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์	สภากาชาดไทย	 
กลุ่มบริการโลหิต	อวัยวะ	และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ	และของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย,	โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงาน 
ผลติชวีวตัถแุละยาปราศจากเชือ้ของสถานเสาวภา,	ส�านกังานบรหิารกจิการเหล่ากาชาด	รายงานความคบืหน้าโครงการส่งเสรมิและสนบัสนนุการพฒันา 
การเรยีนรูเ้ดก็นกัเรยีนและเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร,	ส�านกังานบรหิาร	รายงานการให้ความช่วยเหลอืในการบรจิาคเงนิให้แก่สภากาชาดเวยีดนาม	เพือ่น�าไป
ช่วยเหลอืผูป้ระสบอุทกภยัและดินถล่มในภาคกลางของสาธารณรัฐสงัคมนยิมเวียดนาม	และบรจิาคเงินให้แก่กาชาดฟิลปิปินส์	เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 
จากพายุไต้ฝุ่นโกนีในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	โอกาสนี้	ได้พระราชทานสมุดบันทึกสภากาชาดไทย	ประจ�าปี	2564	แก่คณะกรรมการสภากาชาดไทยด้วย

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 339 

	 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	วันเสาร์ที่	9	มกราคม	2564	พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรัฐมนตรี	ได้มอบค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	2564	ว่า 

ค�าขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2564



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 เม่ือวันที่	 15	 ธันวาคม	 2563	พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 
เป็นประธานเปิดกิจกรรมหนาวนี้ท�าดีเพื่อพ่อ 2564	 โดย	ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	 สภากาชาดไทย	 ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น	 
ในพื้นที่อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	รวมถึงส่งเสริมสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
	 กิจกรรมในคร้ังน้ีประกอบด้วย	 การมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว	 จ�านวน	 3,500	 ชุด	 เครื่องกันหนาวส�าหรับเด็ก	 1,200	 ชุด	 
มอบอุปกรณ์กีฬา	 เครื่องท�าน�้าเย็น	 ยา	 และเวชภัณฑ์ส�าหรับห้องพยาบาลโรงเรียนในชนบท	 ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคทางทันตกรรม	 
พร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาโดยไม่คิดมูลค่า	 นอกจากนี้	 ยังเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส	 ผู้พิการ	 เพื่อมอบเคร่ืองกันหนาว	 และตรวจสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ	จ�านวน	30	ครอบครัว

 นายกฤษฎา บุญราช	 ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารกิจการ 

เหล่ากาชาด	สภากาชาดไทย	เป็นผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด 

รับมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากศาสตราจารย์ นายแพทย์รื่นเริง 

ลีลานุกรม รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 

ฝ่ายบริการ	 และศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์ พิทยศิริ	 หัวหน้า 

ศนูย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุม่โรคความเคลือ่นไหว

ผิดปกต	ิแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	สภากาชาดไทย ส�าหรบัน�าไปมอบเป็น

ของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

รวม 2,096 ชิ้น โดยมี	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี	 สมุทรปราการ	

ชัยนาท	และอ่างทอง	ร่วมรับมอบ	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563	ณ	อาคาร

เทิดพระเกียรติฯ	สภากาชาดไทย

	 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ	 ได้พัฒนา 

ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานนี้	 ตั้งแต่ปี	 2553	 เพื่อช่วยแก้ไขอาการเดินติด 

ในผู้ป่วยพาร์กินสัน	ตลอดระยะเวลา	8	ปีที่ผ่านมา	ได้พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์

พระราชทานอย่างต่อเนื่อง	 โดยรุ่นล่าสุดผู้ป่วยสามารถใช้ฝ่ามือกดที ่

หัวไม้เท้าให้ปล่อยแสงเลเซอร์	 สามารถชาร์จไฟต่อเนื่อง	 มีน�้าหนักเบา	 

ตั้งได้และมีความโค้งในส่วนปลายเพื่อลดโอกาสสะดุดของผู้ป่วย	 ส�าหรับ 

ผู้ที่สนใจรับไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน	ติดต่อได้ที่	LINE	ID	:	@lasercane

หนาวนีท้�าดเีพ่ือพ่อ 2564 จงัหวดัตาก

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานช่วยเหลือผู้ป่วยพาร์กินสันทั่วประเทศ 



5:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 นางสุนันทา ศรอนุสิน	 ผู้อ�านวยการส�านักงานยุวกาชาด	

สภากาชาดไทย	พร้อมคณะ	รับมอบน�้ายาอเนกประสงค์ จากผู้แทน

บริษัท โฟลว์เซ็พ จ�ากัด และสิ่งของบริจาค จากบริษัท โอสถสภา 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2563	

เพือ่น�าไปช่วยเหลอืผูไ้ด้รบัผลกระทบจากอทุกภยัในภาคใต้	โดยได้รบั

การสนับสนุนจากบริษัทธนานันทน์ขนส่ง	 ในการน�าสิ่งของบริจาค 
ไปยังชมรมอาสายุวกาชาด	 กศน.อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช	 
เพื่อแจกจ่ายและส่งต่อความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อไป	

รับมอบสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และผู้อ�านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 เป็นประธาน 
พธิมีอบใบประกาศเกยีรตคิณุให้แก่ญาติผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศึกษา ประจ�าปีการศกึษา 2562 
จ�านวน 261 ท่าน และสวดพระอภิธรรม	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2563	ณ	อาคารแพทยพัฒน์	
คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โดย	 นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	 2	 ปีการศึกษา	 2562	 
จดัขึน้เพือ่แสดงความกตญัญกูตเวทติา	และไว้อาลยัแด่ผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศกึษา	หรอือาจารย์ใหญ่ 
ท่ีเป็นครูเพื่อสอนนิสิตแพทย์ให้เกิดความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	 พร้อมท้ังจัด 
พธีิพระราชทานเพลิงศพผูอ้ทุศิร่างกายเพือ่การศกึษา (เป็นกรณพีเิศษ)	เมือ่วนัที	่13	ธันวาคม	
2563	ณ	วัดธาตุทอง	กรุงเทพฯ	
	 หลังจากพิธีพระราชทานเพลิงศพจะน�าร่างอาจารย์ใหญ่แยกฌาปนกิจตามวัดต่าง	 ๆ	
จ�านวน	25	วัด	และท�าพิธีลอยอังคาร	ในวันที่	29	ธันวาคม	2563	ผู้ประสงค์จะอุทิศร่างกาย
เพื่อการศึกษาเมื่อถึงแก่กรรม	 แสดงความจ�านงได้ที่	 ศาลาทินทัต	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	ในวันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	08.00-19.00	น.	วันเสาร์และอาทิตย์	 เวลา	08.00-
15.00	 น.	 บริจาคออนไลน์ได้ที่	 https://chulalongkornhospital.go.th	 สอบถามโทร.	 
0	2256	4281,	0	2256	4737	และ	1664	ในวันและเวลาราชการ

พิธีพระราชทานเพลิงศพผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2562  



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

	 กิจกรรมวันเด็กกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยในปีนี้ เพียงแค่ส่งรูปถ่ายในหัวข้อ Children’s Day @TRCS Museum	โดยผู้ร่วม

กิจกรรม	50	ท่านแรก	จะได้รับของรางวัลจัดส่งถึงบ้าน	

	 ร่วมกิจกรรมและติดตามรายละเอียดได้ทางเฟซบุ๊กพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย	www.facebook.com/ThaiRedCrossMuseum

กจิกรรมวนัเดก็กบัพิพิธภณัฑ์สภากาชาดไทย 2564

 กลุ่มองค์กรกาชาดและเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ โดย สภากาชาดไทย สหพนัธ์สภากาชาดและสภาเสีย้ววงเดอืนแดงระหว่างประเทศ 
(IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ประจ�าประเทศไทย	ได้ด�าเนินโครงการประกวดภาพวาด หัวข้อ “มนุษยธรรมคืออะไร” 
เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านมนุษยธรรมและการท�างานของกลุ่มองค์กรกาชาดมากข้ึน	 พร้อมจัดนิทรรศการ Red Cross Movement  
Art Exhibition แสดงผลงานศิลปะที่เข้าร่วมประกวด	 ระหว่างวันที่	 14-20	 ธันวาคม	 2563	ณ	 ชั้น	 3	 สยามพารากอน	 ผู้สนใจสามารถเข้าชม 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	และสามารถชมผลงานที่ได้รับรางวัลได้ที่	www.facebook.com/icrcth

	 เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2563	นายคริสตอฟ ซุตแตร์ ผู้อ�านวยการส�านักงานภูมิภาค	ICRC	เปิดนิทรรศการ	และมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ
ในแต่ละหัวข้อการประกวด	ซึ่งแบ่งตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในกลุ่มองค์กรกาชาด	มีผู้เข้าร่วม	91	คน	ส่งผลงานรวมทั้งสิ้น	95	ชิ้น	ภายในงาน
ยังมีการพูดคุยกับศิลปินไทยที่มีชื่อเสียง	เพื่อให้ศิลปินได้ตีความและสะท้อนแนวคิดของงานด้านมนุษยธรรมในรูปแบบของตัวเองด้วย

ร่วมค้นหาความหมายของค�าว่า “มนษุยธรรม” ผ่านผลงานสร้างสรรค์จากศลิปิน 



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

นครสวรรค์ คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอท่าตะโก	มอบชุด
ธารน�า้ใจสภากาชาดไทย ให้แก่ผูท่ี้ได้รับความเดอืดร้อนและผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในพืน้ทีต่�าบลหวัถนน	และต�าบลหนองหลวง	 
 
 
  

เหล ่ากาชาดจังหวัด

ชัยนาท นางจุฬาภร ศิริเวช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาท	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 มอบชุด 
ธารน�้าใจช่วยผู ้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นท่ีต�าบลกะบกเต้ีย	 
อ�า เภอเนินขาม	 เพื่ อบรรเทาความเดือดร ้อนในเบื้ องต ้น 
 
 

นครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด
นครปฐม	 พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
มอบชุดธารน�้าใจกู้ชีวิต ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้แรงงานข้ามชาติที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 จ�านวน 100 ชุด	ในเขตพื้นที่ต�าบลอ้อมใหญ่	
และต�าบลยายชา	อ�าเภอสามพราน	

ล�าพูน นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดล�าพูน	 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 ออกหน่วย 
โครงการ "วนักาชาด บรรเทาทกุข์ บ�ารงุสขุปวงประชา" มอบเคร่ืองอุปโภค  
บริโภค ผ้าห่ม และเงินช่วยเหลือ เด็กชายอติยุต ยอดไพรอวยพร ผู้พิการ 
ในเขตพื้นที่ต�าบลนาทราย	อ�าเภอลี้

ศรสีะเกษ คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอขขุนัธ์	ออกหน่วย
ให้บริการประชาชนในโครงการอ�าเภอยิ้มเคลื่อนที่ มอบเครื่องอุปโภค  
บรโิภค ให้แก่ผูป่้วยและผู้ด้อยโอกาส	ณ	วดัตรอยนคิม	หมู่ที	่5	ต�าบลหนองฉลอง	 
 
  
 

พษิณโุลก นางวัชรนิทร์ จติรวิเศษ  นายกเหล่ากาชาดจงัหวดัพษิณโุลก	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	 จัดโครงการ 
“กาชาดห่วงใย มอบผ้าห่มคลายหนาว” ประจ�าปีงบประมาณ 2564  
โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จ�านวน 500 ผืน ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ณ	โรงเรียน
บ้านร้องยุ้งข้าว	ต�าบลดอนทอง	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก



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

Call Center
สภากาชาดไทย

เรื่อง แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของสภากาชาดไทย

	 ตามทีพ่ระราชบัญญตัคิุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล	
พ.ศ.2562	จะมีผลบังคับใช้ในวันที่	1	มิถุนายน	2564	
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
พ.ศ.2562	หมวด	3	สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	 
เกี่ยวกบัการจดัใหม้เีจ้าหน้าทีคุ่ม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล	
ตามมาตรา	41	ผูค้วบคมุข้อมลูส่วนบคุคลและผูป้ระมวลผล 
ข้อมูลส่วนบุคคล	 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของตน	 จึงให้แต่งตั้ง	 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
ด�ารงต�าแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสภากาชาดไทยเป็นการชั่วคราว	 ตั้งแต่วันที่	 15	
พฤศจิกายน	2563-14	พฤศจิกายน	2564

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สวนงู สถานเสาวภา 

	 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 สภากาชาดไทย	 จัดโครงการ  
Trainer Bank เพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย	 ผู ้มีจิตอาสา 
ในการอบรมความรู้ด้านสุขภาพส�าหรับประชาชน	 ตามหลักสูตรของศูนย์ฝึกอบรม
ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย	 จึงขอเชิญชวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข  
ทัง้พยาบาล ผูช่้วยพยาบาล เภสชักร เจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุ อายไุม่เกนิ 65 ปี	ท่ีมจีติอาสา
และสนใจเป็นวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย	 เข้าร่วมโครงการฯ	 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่	08	4006	8905	Line	ID	:	da.poo

	 สวนงู	 สถานเสาวภา	 สภากาชาดไทย	 เชิญชวนเด็กและเยาวชน	 ร่วมกิจกรรม
ประกวดภาพวาดหัวข้อ สวนงูของฉัน (My Snake Farm, QSMI) เนื่องในวันเด็ก 
แห่งชาต ิประจ�าปี 2564	ผ่านทางแฟนเพจสวนง	ูSnake	Farm	QSMI-สวนง	ูสถานเสาวภา	
นอกจากจะท�าให้เยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้ว	 ยังเป็นการปลูกฝังไม่ให้เด็กและ
เยาวชนมีความกลัวงูและเปิดใจรับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับงูมากขึ้น	
	 โดยวาดภาพลงบนกระดาษ	A4	 ในข้อหัวสวนงูของฉัน	พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล	
และอายุ	 (ไม่เกิน	 12	 ปี)	 ถ่ายภาพวาดส่งไปที่แฟนเพจสวนงู	 (ตั้งสถานะเป็น	 Public)	
ภายในวันอาทิตย์ที่	10	มกราคม	2564	เวลา	24.00	น.	เพื่อลุ้นรับรางวัล	

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 10

	 ฝ่ายบรกิารและวิจยัคลนิกิ	สถานเสาวภา	สภากาชาดไทย	จดัประชมุ 
วิชาการระดับชาติ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 10 ประจ�าปี 2563 หัวข้อ  
“Trend of Human Rabies Prophylaxis : Toward Optimal  
Immunization”	ระหว่างวันที่	3-4	ธันวาคม	2563	ณ	โรงแรมนารายณ์	 
กรุงเทพฯ	 โดยได้จัดการประชุมขึ้นทุก	 2	 ปี	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม 
สามารถน�าความรูไ้ปใช้ในการปฏบิตังิานพฒันาการให้วคัซนี	อมิมโูนโกลบลูนิ	
และการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า	 มีแพทย์	 เภสัชกร	 พยาบาล	
สัตวแพทย์	 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วม	150	คน	และร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่อออนไลน์	270	คน

เชิญชวนบุคลากรด้านสาธารณสุขร่วมโครงการ Trainer Bank


