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ปีที่ 34 ฉบับที่ 1525 ปักษ์หลัง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย น�าคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ  
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาต ุขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแขง็แรง หายจากพระอาการประชวรโดยเรว็ เม่ือวันท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2562  
ณ อาคารภมูสิริมิงัคลานสุรณ์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทัง้นี ้ส�านกัพระราชวงัเปิดให้ลงนามถวายพระพร ได้ทกุวนั ต้ังแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. 
 ส�านักพระราชวงัแถลงการณ์ เร่ือง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทนัิดดามาตุ เสด็จไปประทบั ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า คืนวันที ่1 กุมภาพนัธ์ 2562 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาตุ 
ทรงมีพระอาการปวดพระเศยีร ร่วมกบัพระวรกายด้านซ้ายอ่อนพระก�าลงัอย่างฉับพลนั คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจด้วยเคร่ืองเอกซเรย์คอมพวิเตอร์ 
พบว่ามีพระโลหิตออกที่พระสมอง และความดันพระโลหิตสูง คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาด้วยพระโอสถ และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิด 

ลงนามถวายพระพร 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ



2 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย โปรดเกล้าฯ ให ้ 
ท่านผู้หญิงนราวดี ชัยเฉนียน ผู้แทนพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานแก่ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
เนื่องในโอกาสอายุครบ 96 ปี ณ ห้องรับรองชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรฯ สภากาชาดไทย
 สภากาชาดไทย จัดพิธีท�าบุญเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้า เน่ืองในโอกาสที่ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  
มีอายุครบ 96 ปี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ โรงแรมมณเฑียร โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฏ์ สิตปรีชา  
ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวสดุดีเลขาธิการสภากาชาดไทย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย มอบของขวัญ 

แด่เลขาธิการสภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานดอกไม้แก่เลขาธิการสภากาชาดไทย



 3:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

 คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “การขับเคล่ือนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด 
ตามพันธสัญญา” ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
 โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดในการช่วยเหลืองานต่าง ๆ 
ตามพันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด และติดตามการด�าเนินงาน พร้อมชี้แจงนโยบายและทิศทางในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ภายในงาน 

มีการบรรยายหัวข้อ พลังบวกกับการท�างานอย่างมีความสุขในเหล่ากาชาดจังหวัด และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท�างานเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น โดยมีกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศที่ลงนามในพันธสัญญา ประจ�าปี 2561 – 2562 จังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน

 ศาสตราจารย์กติตคุิณ นายแพทย์ด�ารง เหรียญประยูร ผู้อ�านวยการส�านักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย  สาธิตการใช้ยางยืดในการออกก�าลงักายสร้างกล้ามเนือ้ ให้แก่อาสากาชาด และ
ชมรมผู้สูงอาย ุตั้งแต่อายุ 60 ปี ขึ้นไป จ�านวน 32 คน เพื่อให้ความรู้เรื่องการออกก�าลังกาย 
เพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้ม ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง โดยเน้นกล้ามเน้ือ 
เพื่อการทรงตัว และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
ลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จัดโดย ส�านักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย  
และหน่วยกายภาพบ�าบัด ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 และจะจัดอบรมอีกครั้งในวันที่ 24 เมษายน และ 26 มิถุนายน 2562 ผู้สูงอายุที่สนใจ
สามารถสมัครได้ที่ ห้องประชุม ชั้น 4 ฝ่ายอบรมและประสานงาน ส�านักงานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย โทร. 0 2251 4554

 นางขนิษฐา หงสประภาส ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม ่
ของสภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 
กรุงเทพฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกาชาด โครงสร้าง ตลอดจนสิทธิ หน้าที่ และ
สวัสดิการ ภายใต้คติทัศน ์การบรรเทาทุกข์ บ�ารุงสุข บ�าบัดโรค ก�าจัดภัย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยมีบุคลากรใหม่เข้าร่วมโครงการฯ 
รวม 233 คน

โครงการ “การขับเคลื่อนงานของกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตามพันธสัญญา” ปี 2562

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสภากาชาดไทย ประจ�าปีงบประมาณ 2562

อบรมผู้สูงอายุป้องกันการพลัดตกหกล้ม



4 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

กาชาดเกมส์ ครั้งที่ 8 

 สภากาชาดไทย จดัโครงการกฬีาบคุลากรสภากาชาดไทย กาชาดเกมส์ 
ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ
สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสระน�้า สถานเสาวภา 
ภายในงานมีการประกาศรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ โดยสีฟ้า  
รบัรางวลัประเภทชนะเลศิกฬีารวม และจบัฉลากของรางวัล พร้อมการแสดง 
มนิคิอนเสิร์ตจากศลิปิน ไท ธนาวุฒิ และ ป๋ิม ซโีฟร์ เพ่ือสร้างความสนกุสนาน
แก่บุคลากรสภากาชาดไทย
 กฬีาบคุลากรสภากาชาดไทย จดัข้ึนครัง้แรกในปี 2554 และจดัต่อเน่ือง
เป็นปีที่ 8 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคลากรสภากาชาดไทย 
ท�าให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี ตลอดจนเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ได้มีการ 
ผ่อนคลายจากการท�างานด้วยการเล่นกีฬา นอกจากจะท�าให้สุขภาพดี  
ยังก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และรู้จักการให้อภัย
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กิจกรรมสภากาชาดไทย

:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

 เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ส�านักงานบรรเทาทุกข ์

และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย พร้อมเจ้าหน้าที่ น�าชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย  
จ�านวน 25 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดครุฑ ซอยอิสรภาพ 35 แขวงบ้านช่างหล่อ  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบ้ืองต้น โดยครั้งนี้มีผู ้ได้รับ 

ความเดือดร้อน จ�านวน 18 หลังคาเรือน
 และเม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ฝ่ายบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย พร้อมเจ้าหน้าท่ี 

ยังได้น�าชุดธารน�้าใจสภากาชาดไทย จ�านวน 9 ชุด มอบให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยภายในซอย 
รามอินทรา 48/2 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ โดยมีผู้ได้รับ 

ความเดือดร้อน จ�านวน 7 หลังคาเรือน

มอบเงินโครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสาฯ ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

สภากาชาดไทยช่วยผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดครุฑและซอยรามอินทรา 

 นายถามวัต สุทธิพงศ ์ (ไอซ์) ผู้พิการทางสายตา เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล ส�านักสารนิเทศและ
ส่ือสารองค์กร ส�านกังานบริหาร สภากาชาดไทย จบการศกึษาจากวิทยาลยัสารพัดช่างนครหลวง กรุงเทพฯ 
ปัจจุบันก�าลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะนิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพันธ์ 
 ในช่วงปลายปี 2560 ได้รับข่าวจากเพือ่น ๆ  ผู้พกิารด้วยกนัว่า สภากาชาดไทยเปิดรับจ้างงานผู้พิการ 
โดยสมาคมธนาคารไทยจ้างงานผู้พิการให้มาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย และ 
ปี 2561 ที่ผ่านมา ได้เข้ามาท�างานประจ�าส�านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของ 
การจ้างงานผู้พิการ การประสานงานถึงสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ  ทีผู้่พกิารจะได้รบั ภายหลังจากหมดสญัญาจ้าง 
จึงได้มาสมัครที่ส�านักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรฯ เน่ืองจากถนัดในเรื่องของการสื่อสารผ่านการ
พูดและการเขียน สามารถน�าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้อีกด้วย ลักษณะการปฏิบัติงานในต�าแหน่งน้ี คือ  
การหาข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ของสภากาชาดไทย เพือ่ใช้ในการตอบค�าถามประชาชนทีโ่ทรศัพท์เข้ามาสอบถาม 
ผ่านสายด่วนสภากาชาดไทย หรือ Call Center 1664 ซึ่งต้องใช้ความจ�าเป็นอย่างมากในการท�างาน  
เพื่อให้ผู้ที่โทรเข้ามาได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และหากมีค�าถามที่รายละเอียดลึกลงไปก็สามารถ 
บอกเบอร์ติดต่อหน่วยงานในด้านนั้น ๆ ได้”

ผู้พิการเข้าปฏิบัติงานใหม่ ต�าแหน่งเจ้าหน้าที่บริการข้อมูล

 เม่ือวันท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562 ผูแ้ทนคณะท�างานจิตอาสา 8 หน่วยงาน 

น�าร่องของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการปลูกต้นกล้าจิตอาสา
ส�าหรับบุคลากรสภากาชาดไทย (Volunteers - TRC หรือ VTRC)  
มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก จ�านวน 41,000 บาท  
เพื่อให้สภากาชาดไทยน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป ณ ส�านักงาน 

จัดหารายได้ สภากาชาดไทย
 โดยท้ัง 8 หน่วยงาน ได้ร่วมคิด ร่วมวางแผน และลงมือท�า
กิจกรรมจิตอาสา ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ประโยชน์แก่องค์กรและสังคม ซึง่จะน�าไปสูก่ารเกิดพฤตกิรรมจิตอาสา
ในตัวบุคคลและส่งผลไปยังภาพลักษณ์ที่ดีของสภากาชาดไทย 



6 :: เราช่วยกาชาด  กาชาดช่วยเรา ::

กิจกรรมสภากาชาดไทย

ช่วยผู้ประสบอัคคีภัยชาวมอแกน จังหวัดพังงา

ขอเชิญร่วมงานวันนอนหลับโลก world sleep day 2019

 เมื่อวนัที่ 10 กมุภาพันธ์ 2562 สถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลมิพระเกียรติฯ ลงพืน้ทีร่่วมกับ
เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบถุงธารน�้าใจฯ ให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย
ชาวมอแกน ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 4 ต�าบลเกาะพระทอง อ�าเภอครุะบรุ ีจงัหวัดพังงา จ�านวน  81 ครอบครวั 
 และพบว่าผู้ประสบภัยยังขาดแคลนการช่วยเหลือ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพังงาขอรับ 

การสนับสนุนจากส�านักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดังนี้  
ชุดเครื่องนอน 81 ชุด ชุดเครื่องครัว 81 ชุด ชุดเครื่องเขียนส�าหรับเด็กนักเรียน 80 ชุด  
นอกจากนี้ ยังมีผ้าถุง ผ้าโสร่ง เส้ือคอกระเช้า ผ้าอนามัย รองเท้าแตะส�าหรับเด็กและผู้ใหญ่  
เชือกส�าหรับท�าราวตากผ้า และไม้แขวนเสื้อ 

 ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บคุลากร นิสิตแพทย์ และประชาชนท่ัวไป ร่วมงานวนันอนหลับโลก world sleep day 2019 ในวนัจนัทร์ท่ี 11 มีนาคม 2562 
เวลา 10.00 น. และเชิญชมนิทรรศการวันนอนหลับโลก ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ระเบียงรมณีย์ ชั้น 14 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และโถงชั้นล่าง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 และขอเชิญเข้ารับฟังการอบรมให้ความรู้ เร่ือง นอนหลับสนิท ชีวิตยืนยาว วันเสาร์ท่ี 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น.  
ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 โซนบี อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ลงทะเบียนได้ที่ Line : @cuworldsleepday

เกร็ดความรู้

กว่าจะมาถึงการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ครั้งที่ 52 
 • พ.ศ. 2510 : จัดขึ้นครั้งแรก ณ บริเวณรอบสระน�้า สวนอัมพร 
 • พ.ศ. 2516 : ตึกบริพัตร สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2536 : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
 • พ.ศ. 2545 : ลานพระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า)
 • พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน : รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5
      ศูนย์การค้าสยามพารากอน



 7:: บรรเทาทุกข์  บำารุงสุข  บำาบัดโรค  กำาจัดภัย ::

กิ่ งกาชาดอ�า เภอ

สกลนคร นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอ�าเภอวานรนิวาส 
พร้อมคณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอ�าเภอ ออกหน่วยโครงการอ�าเภอ 
ยิ้มเคล่ือนท่ี มอบผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นท่ีต�าบลนาซอ 
อ�าเภอวานรนิวาส 

 
เหล ่ ากาชาดจังหวัด

ปทุมธานี  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  
มอบถุงยังชีพและเงิน จ�านวน 5,000 บาท แก่นายฉาย สุดสระ  
ผู ้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 95 หมู ่ที่  5 ต�าบลบางพูด  
อ�าเภอเมืองปทุมธานี 

เลย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวัดเลย ลงพ้ืนทีช่่วยเหลือ
ผู้ประสบอัคคีภัย นายเสลี่ยง จันทศรี อายุ 71 ปี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค 
บริโภค และเงินช่วยเหลือ จ�านวน 5,000 บาท ณ บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 1 
บ้านน�้าหมัน ต�าบลกกสะทอน อ�าเภอด่านซ้าย 

พังงา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดพังงา ลงพ้ืนที่เย่ียม 
และให้ความช่วยเหลือชาวมอแกน หมู่เกาะสุรินทร์ ท่ีประสบอัคคีภัย
บ้านเรือนเสียหายกว่า 50 หลังคาเรือน โดยมอบผ้าห่ม เคร่ืองครัว  
เคร่ืองนุง่ห่ม บรรเทาความเดือดร้อนเบือ้งต้น ในเขตพ้ืนท่ีต�าบลเกาะพระทอง 
 อ�าเภอคุระบุรี  

ยะลา คณะกรรมการและสมาชกิกิง่กาชาดอ�าเภอเบตง เย่ียมนายเสถียร 
ฤทธิ์นุภาพ ผู้ป่วยติดเตียง อายุ 70 ปี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค 
และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 137 ถนนกุนุงจนอง ต�าบลเบตง 
อ�าเภอเบตง 

กาฬสินธุ ์นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจงัหวัด เย่ียมผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ จ�านวน 2 ราย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่ต�าบล 
สงเปลือย อ�าเภอนามน 



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

ปกิณกะ
 

ติดตามอ่านกาชาดสัมพันธ์ออนไลน์และดูฉบับย้อนหลัง ได้ที่ www.redcross.or.th/ebook

 นางสาวปิยะนุช ลิมาภรณ์วณิชย์ Country HR Lead ผู้แทนบริษัท เอคเซน
เชอร์โซลูชั่นส์ จ�ากัด มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED โครงการ
กระตุกหัวใจ (Virtual Run) จ�านวน 47,848 บาท โดยมี นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ์ 
ผู้อ�านวยการส�านักงานการคลัง สภากาชาดไทย รับมอบ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

 ร่วมส่งต่อความงดงามแห่งการให้ ด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการด�าเนิน 
ภารกิจของสภากาชาดไทย ได้ที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์ บิ๊กซี มินิบิ๊กซี และร้านยาเพียว
ทุกสาขา

บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่อง AED 
โครงการกระตุกหัวใจ (Virtual Run)

 � โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ส�านักเลขานุการ
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร น�าเสนอสาระ
ความรู้ผ่านการ์ตูนแอนิเมช่ัน สุข 24 ชม. 84 เรือ่งสขุภาพ  
ที่จะสร้างสุขทั้งด้านร่างกายและเสริมสุขภาพใจด้วยธรรมะ  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Family (ช่อง 14) 
นอกจากน้ี ยังสามารถรับชมผ่านช่องทาง youtube ของตดิจอ ฬ.  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และช่องทางการของสุข 24 ชม.  
(Sook 24 Hrs. Oficial)

 � โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา 
เปิดรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานต�าแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 - 4 งานทะเบียนและเวชระเบียน  
ศูนย์ส่งเสริมฟื ้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย 
สนใจติดต ่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได ้ที่  
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์ ช้ัน 2 โรงพยาบาล 

สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย  
โทร. 0 – 3832 - 0200 ต่อ 1171 ต้ังแต่วนัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 
2562 เป็นต้นไป 

 � สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา ประกาศผู้ชนะ 
การเสนอราคา โครงการซ้ือต่ออายุสมาชิกฐานข้อมูล 
ส�าหรับฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ Gale Lingo โดยวิธี 
เฉพาะเจาะจง จ�านวน 1 ปี ผู ้ได้รับคัดเลือก ได้แก ่ 
Cengage Learning Asia Pte Ltd เสนอราคาเป็นเงินทัง้ส้ิน  
167,451 บาท โครงการจ้างบริการจัดท�าระบบเงินเดือน  
(Payroll) โดยวธีิเฉพาะเจาะจง จ�านวน 1 ปี ผู้ได้รับคัดเลือก 
ได้แก่ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด (มหาชน) โดยเสนอราคา
เป็นเงินท้ังส้ิน 200,000 บาท การประกวดราคาซ้ือชุดสร้าง
สถานการณ์จ�าลอง พร้อมระบบประเมนิและอปุกรณ์ประกอบ 
(Sim View) ด้วยวิธกีารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 
จ�านวน 1 ชดุ ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท บีเจเอช  
เมดิคอล จ�ากัด โดยเสนอราคาต�า่สดุเป็นเงนิทัง้สิน้ 7,200,000 บาท  
การประกวดราคาจ้างระบบเครือข่ายเพ่ือการเรียน 
การสอน ด้วยวธีิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding)  
จ�านวน 1 ชุด ผู ้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท  
เมาท์ทูเมาท์ คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด โดยเสนอราคาต�่าสุด 

เป็นเงนิท้ังส้ิน 13,799,022 บาท
 � สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาดไทย จดัประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี 2562 คร้ังท่ี 16 และงานท�าบญุเลีย้งพระเพ่ือ 

อุทิศส่วนกุศลให้สมาชกิท่ีเสียชวิีต ในวันศุกร์ท่ี 8 มนีาคม 2562 
ตัง้แต่เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศริิ สิริโยธนิ  
อาคารเฉลมิ บูรณะนนท์ ชัน้ 4 ส�านกังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 
สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 0 2256 4057

 � ขอเชิญช้อป ชม ชิม ที่ตลาดนัด ONE CHULA  
ทุกวันพุธท่ี 2 และ 4 ของเดือน ณ MDCU – KCMH  
ตรงข้ามสนามเทนนสิ

สารพันข่าว

Call Center
สภากาชาดไทย


