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	 เมื่อวันที่	 30	 พฤษภาคม	 2565	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา 

ผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานครบรอบ 108 ปี  

แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	ณ	โถงกลาง	

อาคารจกัรพงษ์	และทรงเปิดอาคารรตันวทิยาพฒัน์	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	โดยม	ีนายเตช บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	พร้อมด้วย

คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	สภากาชาดไทย	คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เฝ้าฯ	รับเสด็จ

	 โอกาสนี้	 ทอดพระเนตรการแสดงและวีดิทัศน์	 เรื่อง	 “108 ปี 

เจตนารมณ์ไม่เคยเปลีย่น”	และพระราชทานพระราโชวาทแสดงความยนิดี 

ในวาระครบรอบ	 108	 ปี	 แห่งการสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการในโซนที	่1	“การก่อก�าเนิด 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และเหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงระยะเวลา 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ทรงเปิดงาน 108 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

108 ปี ที่ผ่านมา”	ซึ่งได้มีการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง	

มุ่งมั่น	คิดค้น	วิจัย	และน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อยกระดับการดูแล

สุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน	

	 จากน้ัน	 เสด็จฯ	 ไปยังอาคารรัตนวิทยาพัฒน์	 ทรงกดปุ่มไฟฟ้า 

เปิดแพรคลมุป้าย	“อาคารรตันวทิยาพฒัน์”	แล้วทอดพระเนตรนทิรรศการ	 

108	ปี	ในส่วนที	่2	ถงึส่วนที	่9	ต่อจากนัน้	เสดจ็ฯ	ไปยงัอาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์	

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ทอดพระเนตรการแสดงดนตรี	

เพือ่เป็นการเฉลมิฉลองวาระครบรอบ	108	ปี	แห่งการสถาปนาโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

	 การจดังาน "108 พันก้าว”	เป็นการจดังานในรปูแบบ	Expo	in	Hospital	 

(onsite)	และ	online	โดยผูท้ีส่นใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถงึวันที	่5	มิถนุายน	

2565	หรอืเทีย่วงานแบบออนไลน์ได้ทาง	www.108yearschulahospital.com
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	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 2565	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อ�านวยการ

สภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	เสด็จพระราชด�าเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์	60	พรรษา	ทรงเป็นประธาน

การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย คร้ังที่ 40	 โดยมี	 

นายเตช บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย	อุปนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทริา	 

สภากาชาดไทย	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ	 อธิการบดี 
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	สภากาชาดไทย	เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ	
	 การประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา	 สภากาชาดไทย	 ครั้งที่	 40	 
มีระเบียบวาระพิจารณา	 อาทิ	 การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู ้ส�าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	 ผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม	 และผู้ได้รับเหรียญรางวัล	 
ประจ�าปีการศึกษา	 2564	 การขออนุมัติผู ้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ	 
ประจ�าปีการศกึษา	2564	การขออนมุตัปิรญิญาบัตรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรพยาบาล
ศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	ประจ�าปีการศึกษา	2564

 14  มิถุนายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง 

ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์	แพทย์ชาวออสเตรีย	ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบ
เอบโีอเป็นคร้ังแรก	ซึง่มคีวามส�าคญัอย่างย่ิงต่องานบริการโลหติทัว่โลก	

และเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทั่วโลก

World Blood Donor Day 2022

ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรสีวรนิทิรา สภากาชาดไทย คร้ังที่ 40
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	 เมือ่วนัที	่10	พฤษภาคม	2565 Madam Bui Thi Hoa ประธานสภากาชาดเวยีดนาม	

พร้อมด้วยรองประธาน Mr. Vu Thanh Luu, Mrs. Huynh Thi Xuan Lam และคณะ	

เข้าพบและเย่ียมคารวะ นายเตช บนุนาค เลขาธกิารสภากาชาดไทย	และคณะผูบ้รหิาร 

ของสภากาชาดไทย	 ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย โดยได้มีการหารือ 

และแลกเปลีย่นข้อมลูเรือ่งกจิกรรมด้านมนุษยธรรม และความร่วมมอืของสภากาชาด

ทั้งสองประเทศ	 นอกจากนี้	 ประธานสภากาชาดเวียดนามและคณะยังได้เย่ียมชม 

การด�าเนนิงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ของสภากาชาดไทย	ได้แก่	ส�านกังานจดัหารายได้ 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  

 นายเตช บนุนาค	เลขาธกิารสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลนิกิจกัษศุลัยกรรมเคลือ่นทีส่ภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง 90 พรรษา	โดยมี นายวเิชยีร จนัทรโณทยั  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา	 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา	 พลโท นายแพทย์อ�านาจ บาลี ผู้อ�านวยการ 
ส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์	สภากาชาดไทย	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร่วมพิธีเปิด	เมื่อวันที่	
25	พฤษภาคม	2565	โดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบลหนองไผ่ อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	 มี	แพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ	 ประธานหน่วยแพทย์ 
จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยฯ	 พร้อมคณะ	 ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคตาแก่ผู้ป่วย	 เพื่อให้สามารถ 
กลับมามองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	รวมทั้งสิ้น	233	ราย	
	 โอกาสนี้ได้มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน	 จากศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการแพทย์โรคพาร์กินสัน
และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเดินติดขัด 
ที่มารับบริการอีกด้วย ขอเชิญร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยบริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์  

สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-2-88000-6 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2251 7853

ประธานสภากาชาดเวยีดนาม 
เข้าพบเลขาธิการฯ และเยี่ยมชมกิจการสภากาชาดไทย

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรม เคลื่อนที่สภากาชาดไทย ความหวังของผู้ป่วยโรคตา
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	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 พฤษภาคม นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 และดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	 ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 ได้ให้การต้อนรับนายมุฮัมมัด อับดุล ฮัย (H.E.	 Mr.	 Mohammed	 Abdul	 Hye)	 เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม 

แห่งสาธารณรัฐประชาชนบงักลาเทศ	ประจ�าประเทศไทย	พร้อมด้วยคณะ เพือ่หารอืถงึความร่วมมอืด้านมนุษยธรรมกับสภากาชาดไทย	ณ	ห้องรบัรอง	 
อาคารเทิดพระเกียรติฯ	สภากาชาดไทย

เอกอัครราชทูตบังกลาเทศ เข้าพบเลขาธิการฯ เพื่อหารอืถึงความร่วมมือด้านมนุษยธรรม 

	 สภากาชาดไทย	 โดย ส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย	 มีกลุ่มเป้าหมาย 
เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาอ่านไม่ออก	 เขียนไม่ได้	 และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	
(สพฐ.)	โดยมีคณะท�างานจากหลายหน่วยงานด�าเนินการค้นหาพื้นที่ทดลอง ศึกษารูปแบบ และสร้างเครื่องมือในการท�างาน เพื่อช่วยเหลือสนับสนุน
เหล่ากาชาดจังหวัดในการขับเคลื่อนโครงการฯ ที่ผ่านมาได้จัดอบรมวิทยากรต้นแบบเพื่อสอนเสริมการพูด	 อ่าน	 เขียนภาษาไทย	 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที ่
จากสภากาชาดไทยจาก	5	หน่วยงาน	จ�านวน	40	คน	เพือ่ไปฝึกอบรมให้แก่อาสาสมคัรสภากาชาดไทยทีน่ายกเหล่ากาชาดจงัหวดัสรรหาจากในพืน้ที	่เพือ่ไปช่วย 
สอนเสริมเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	โดยใช้คู่มือ	Scaffolding	ช่วยแก้ไขปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กนักเรียนให้ตรงจุดมากขึ้น
	 ขณะนี้เจ้าหน้าที่สภากากาชาดไทยที่ผ่านการอบรมวิทยากรต้นแบบ ได้ฝึกปฏิบัติสอนเสริมจริงเพ่ือน�าเทคนิคไปถ่ายทอดให้แก่อาสาสมัคร
สภากาชาดไทยของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ในการช่วยสอนเสริมเด็กนักเรียนในช่วงที่ว่างเว้นจากการเรียน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครนายก และ
น่าน	ซึ่งจะท�าให้เด็ก	ๆ	เหล่านี้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วทิยากรต้นแบบลงพื้นที่สอนเสรมิเด็กนักเรยีนที่มีปัญหาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย 
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สภากาชาดไทยสนับสนุนเงินช่วยเหลือสภาเสี้ยววงเดือนแดงอัฟกัน 

ตอบโต้วกิฤต ิด้านมนุษยธรรม 

อบรมสร้างความเข้าใจและทิศทางการด�าเนินงานของ

ขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ 

 สภากาชาดไทยได้ส่งหนังสือแสดงความเสียใจต่อ 
สภาเสี้ยววงเดือนแดงอัฟกัน และสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 
ในการตอบโต้วกิฤตด้ิานมนษุยธรรมทีร่นุแรงและหลากหลาย 
ท้ังจากภัยแล้ง	 ความอดอยาก	 ความขัดแย้ง	 การพลัดถิ่น	 
ช่องว่างในการบริการด้านสุขภาพ	 และการแพร่ระบาดใหญ ่
ของโรคโควิด-19	 	 ในสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน	 
เป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 337,300 บาท  
สภาเสี้ยววงเดือนแดงอัฟกันมุ ่งมั่นให้ความช่วยเหลือ 
ด้านมนษุยธรรมแก่ประชาชนในสาธารณรฐัอสิลามอฟักานสิถาน
อย่างต่อเนือ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเร่ืองอาหาร	ความปลอดภยั	
สุขภาพ	น�้า	และสุขอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

         ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ	ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย	
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 เป็นประธานเปิดการอบรม	 "แนะน�าขบวนการ
กาชาดและเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (Movement  
Orientation)" ซึง่จัดขึน้โดยความร่วมมอืระหว่างสภากาชาดไทย	คณะ
กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC)	และสหพันธ์สภากาชาด 
และสภาเส้ียววงเดือนแดงระหว่างประเทศ	 (IFRC)	 เมื่อวันที่	 
20	พฤษภาคม	2565	ณ	ห้องประชมุ	ชัน้	6	อาคารส�านกังานบรรเทาทกุข์ฯ	
สภากาชาดไทย	 โดยมี	นางสาววิเวียน ลัสเต็ด ผู้จัดการโครงการ
สขุภาพจาก	ICRC	และนางแคททรีน คลาร์คสัน หวัหน้าคณะผู้แทน
กลุม่ประเทศลุม่แม่น�า้โขง	ประเทศไทย,	ประเทศกมัพชูา,	ประเทศลาว	 
และประเทศเวียดนาม	 จาก	 IFRC	 ได้กล่าวถึงความส�าคัญ 
ของการอบรมครัง้น้ี	โดยผูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบด้วย	คณะผูบ้รหิาร
สภากาชาดไทย	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	
	 การอบรมครั้งนี้	นาย ฮึง ฮา เหงียน	ผู้ประสานงานโครงการ
จาก	 IFRC	 และนายอานนท์ เชิงชวโน	 เจ้าหน้าที่กาชาดสัมพันธ	์ 
จาก	 ICRC	 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ทราบถึงภารกิจของขบวนการกาชาดและเสี้ยววงเดือนแดง 
ระหว่างประเทศ	ทศิทางในการด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง	3	หน่วยงาน	
อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน
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พิษณุโลก นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก	
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด	ลงพื้นที่เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ
เงินช่วยเหลือ	จ�านวน	2	ราย	ในเขตพื้นที่ต�าบลดินทอง	อ�าเภอวังทอง			

 
สุพรรณบุรี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
สุพรรณบุรี	 พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  
จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ในโครงการ "กาชาดห่วงใยผู้สูงวัย
ศูนย์ส่งเสรมิคณุภาพชวีติผูส้งูอายจุงัหวดัสพุรรณบรุ"ี	ณ	ศนูย์ส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี	อ�าเภอบางปลาม้า

 
กาฬสินธุ ์ คณะกรรมการและสมาชิก 
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์	 ลงพื้นที่เยี่ยม 
ให้ก�าลังใจ มอบเครื่องอุปโภค บริโภค  
และเงินช่วยเหลือ นางอารมณ์ พัฒนชัย  
ผู้ประสบอัคคีภัย	 ณ	 บ้านเลขท่ี	 53	 หมู่ที่	 9	 
ต�าบลสงเปลือย	อ�าเภอนามน			

 
เลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย	ออกหน่วย
โครงการ “สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนชาวจังหวัดเลย” พร้อมมอบ 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค เสื้อกันหนาวแก ่ผู ้ สูงอายุและ 
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่อ�าเภอภูหลวง

 
สรุาษฎร์ธาน ีคณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอบ้านนาสาร	
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะในโครงการ  
“90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง” ณ	 โรงพยาบาลบ้านนาสาร	 เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย 
ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	

เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอ�าเภอ



จัดทำ�โดย : สำ�นักส�รนิเทศและสื่อส�รองค์กร สภ�ก�ช�ดไทย โทรศัพท์ : 0 2256 4032-6 โทรส�ร : 0 2255 3727

เครอืซีพีและกลุ่มทรู 
ส่งมอบเงินบรจิาค 3.9 ล้านบาท 
จากลูกค้าสู่สภากาชาดไทย

กิจกรรมหยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย 
#ความดีที่คุณท�าได้ คร้ังที่ 4

รู้เท่าทันมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

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

 นายเตช บุนนาค	 เลขาธิการสภากาชาดไทย	 พร้อมด้วย  
นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์	 ผู้อ�านวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา  
ปรยิกนก	ผูอ้�านวยการศนูย์ดวงตาสภากาชาดไทย รบัมอบเงินบรจิาค
จากลกูค้ากลุม่ทรผู่าน SMS ระบบทรูมฟู เอช รวมถงึแอปพลเิคชนั 
ทรูมันนี่ วอลเล็ท และการโอนเงินบริจาคให้กับบัญชีธนาคาร 
ของทางศูนย์ฯ จ�านวน 3,937,554 บาท ในโครงการ “Let Them 

See Love 2021”	จากผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์	และทรู	คอร์ปอเรชั่น	โดย	นางรุ่งฟ้า เกียรติพจน์	ผู้บริหารด้านโครงการพิเศษ	เครือเจริญโภคภัณฑ์	
และผู้ช่วยบริหารงานประธานคณะกรรมการบริหาร	กลุ่มทรู	เป็นผู้แทนส่งมอบ	วันที่	18	พฤษภาคม	2565	ณ	อาคารเทิดพระเกียรติฯ	สภากาชาดไทย	
เพื่อสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะและดวงตาอย่างต่อเน่ือง ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 www.letthemseelove.com	 และ	 
www.facebook.com/CPGroupSustainability

	 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ สภากาชาดไทย ขยายอาย ุ
สมาชิกสามัญเป็น 60 ปี และสมาชิกวิสามัญเป็น 65 ปี 
ส�าหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�าสภากาชาดไทยที่สนใจ
สมคัรสมาชิก	สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมคัรโดยสแกน	
QR	Code	และส่งหลกัฐานได้ท่ี	chapanakit.trc@gmail.com	
หรอืทีท่�าการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ	ชัน้	3	อาคารเฉลมิ	
บูรณะนนท์	 สภากาชาดไทย	 ตั้งแต่เวลา	 08.30-16.30	 น.	
หมดเขตภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2565

 นางสนุนัทา ศรอนสุนิ	ผูอ้�านวยการส�านกังานยวุกาชาด	สภากาชาดไทย	และ
รักษาการในต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านกังานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	ร่วมกจิกรรม
หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณท�าได้ ครั้งที่ 4	เมื่อวันที่	
20	 พฤษภาคม	 2565	ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	 อีสท์	 วิลล์	 เขตลาดพร้าว	
กรงุเทพฯ	พร้อมจดักจิกรรมการแสดงบนเวทจีากอาสายวุกาชาด	ส�านกังานยวุกาชาด	
สภากาชาดไทย	และร่วมพูดคุยในหัวข้อ	อันตรายคนข้ามทางม้าลาย กับความเร็ว
ในเขตเมือง	 อีกทั้งมอบหมวกนิรภัยและแจกสติ๊กเกอร์เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก 
ให้ผู้ขับขีห่ยดุรถตรงทางม้าลาย	ลดความเร็วเขตชมุชน	ชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม	
และสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์	

 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคมะเร็งครบวงจร 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 สภากาชาดไทย	 ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ
ร่วมงานรู้เท่าทันมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อเก่ียวพัน คร้ังที่ 1 
ในประเด็นแนวทางการตรวจวินิจฉัยและรักษา รวมถึงเสวนา
ไขข้อข้องใจจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	ในวันศุกร์ที่	8	กรกฎาคม	
2565	 เวลา	 13.30-15.30	 น.	 ณ	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ	์ 
ชั้น	 12	 ห้อง	 1209	 และสามารถรับชมผ่าน	 Facebook	 Live	 
ได้ที่	 www.facebook.com/ChulalongkornHospital	 
สอบถามเพิ่มเติมโทร.	0	2256	4000	ต่อ	3425

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ขยายอายุสมาชิก


